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RESUMO 

 

Esta tese consiste em uma leitura comparativa de narrativas chilenas, argentinas e brasileiras, 

publicadas na última década, cujo tema seja as ditaduras militares destes países. O corpus de 

análise está composto por “Un golpe de agua”, de Paula Carrasco (2014), e “La sombra de lo 

que fuimos”, de Luis Sepúlveda (2009), da literatura chilena; “Una misma noche”, de Leopoldo 

Brizuela (2012), e “Diario de una princesa montonera: 110% verdad”, de Mariana Eva Pérez 

(2012), da literatura argentina; da literatura brasileira, “Os visitantes”, de B. Kucinski (2016), 

e “Outros cantos”, de Maria Valéria Rezende (2016). A leitura apoiou-se em críticos que 

propuseram uma discussão sobre os conceitos de pós-ditadura, arquivo, memória, ficção, 

considerando-os como ferramenta de construção de um imaginário que as nações guardariam 

sobre seus respectivos períodos de suspensão do regime democrático. As reflexões oriundas 

dessa comparação permitiram observar estágios distintos entre essas literaturas no que diz 

respeito ao tratamento que lhes dedicam e conjecturar dinâmicas que possibilitam compreender 

seu desenvolvimento no sentido do ajuste de contas, ou não, entre os períodos de ditadura e de 

democracia. 

Palavras-chave: Literatura comparada. Literatura de pós-ditadura. Imaginário coletivo.  

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

This thesis consists of a comparative study betweeen the literary narratives  Chilean, Argentine, 

and Brazilian published in the last decade, considering the theme of the military dictatorships 

in these contries.The analysis is composed of two books published in each country: “Un golpe 

de agua” by Paula Carrasco (2014), and “La sombra de lo que fuimos” by Luis Sepúlveda 

(2009), from Chilean literature; “Una misma noche” by Leopoldo Brizuela (2012), and “Diario 

de una princesa montonera: 110% verdad” by Mariana Eva Pérez (2012), from Argentine 

literature; “Os visitantes” by Bernardo Kucinski (2016), and “Outros cantos” by Maria Valéria 

Rezende (2016),from Brazilian literature. The analyses have been realised including the 

contribution of critics who proposed a discussion about the concepts of post-dictatorship, 

archives, memory, and fiction. In the research, these concepts were assumed to understand how 

governs keep under your control the suspension of a democratic regime. The reflections observe 

that these countries deal with the theme in different stages. The research concludes that, in some 

ways, the literature figure out dynamics to undertand the sense of the dictatorship and the 

democracy in a specific context, oferring some evidences that can improve possibilites to one 

settlement of accounts with the state. 

Keywords: Comparative literature. Post-dictatorship literature. Collective imagination. 

  



 

 
 

RESUMEN 

 

Esta tesis hace una lectura comparativa de narrativas chilenas, argentinas y brasileñas, 

publicadas en la última década, cuyo tema sea las dictaduras militares de estes países. El corpus 

de su análisis está compuesto por “Un golpe de agua, de Paula Carrasco (2014), y “La sombra 

de lo que fuimos”, de Luis Sepúlveda (2009), de parte de la literatura chilena; “Una misma 

noche”, de Leopoldo Brizuela (2012), y “Diario de una princesa montonera: 110% verdad”, de 

Mariana Eva Pérez (2012), para la literatura argentina; y, para la literatura brasileña, “Os 

visitantes”, de B. Kucinski (2016), y “Outros cantos”, de Maria Valéria Rezende (2016). La 

lectura se ha apoyado en críticos que propusieron una discusión acerca de conceptos como 

postdictadura, archivo, memoria, ficción, considerándolos como herramientas de construcción 

de un imaginario que las naciones tendrían sobre sus respectivos periodos de suspensión del 

régimen democrático. Las reflexiones oriundas de esa comparación han permitido observar 

momentos distintos entre esas literaturas y conyecturar dinámicas que posibilitaron 

compreender su desarrollo en el sentido de ayuste de cuentas, o no, entre el periodo de dictadura 

y el de la democracia subsiguiente.  

Palabras clave: Literatura comparada. Literatura de postditadura. Imaginario coletivo.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A saber, a ditadura brasileira deve ser analisada em sua especificidade. 

Ela não foi uma ditadura como as outras. De fato, como gostaríamos de 

salientar, há uma “exceção brasileira”. No entanto, ela não está lá onde 

alguns gostariam que ela estivesse. Pois acreditamos que uma ditadura 

se mede (por que não?, tenhamos coragem de dizer que medir uma 

ditadura é uma boa ideia). Ela se mede não por meio da contagem de 

mortos deixados para trás, mas através das marcas que ela deixa no 

presente, ou seja, através daquilo que ela deixará para frente. Neste 

sentido, podemos dizer com toda a segurança: a ditadura brasileira foi 

a ditadura mais violenta que o ciclo negro latino-americano conheceu.  

(TELES; SAFATLE, 2010) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sem parar, compulsiva, a cantilena prossegue, como obedecendo a misterioso 

ritual. Ou não estaríamos, antes, diante de uma negação mágica, resistência 

simbólica, compensação imaginária que busca na reiteração encantatória de 

obscuros refrões o recurso metódico para a supressão da realidade atual? 

(FORTES, 2012, p. 1) 

 

Uma série de efemérides significativas marcou a década passada de eventos que 

destacaram as ditaduras militares do Brasil, da Argentina e do Chile. Em 24 de março de 2016, 

completaram-se 40 anos do início do Processo de Reorganização Nacional, como a história 

oficial1 chamou a ditadura militar argentina (1976-1983), declarada uma das mais sangrentas 

do continente, com aproximadamente 30 mil pessoas mortas e/ou desaparecidas. O ano de 2015 

marcou os 25 anos do fim da ditadura militar chilena, responsável pela morte e/ou 

desaparecimento de mais de 15 mil pessoas. Já no Brasil, em 2014, completaram-se 50 anos do 

início da última ditadura militar, instalada no dia 1o de abril de 1964 (CONY, 2014), que se 

estendeu até 1985. Dos três, o Brasil foi o único cuja anistia2 configurou-se efetivamente geral 

e irrestrita; portanto, onde torturados e torturadores foram todos igualmente perdoados3. Apenas 

no Brasil, nenhum dos ditadores, ou de seus comandados, foi sequer julgado por seus abusos 

na luta para combater o inimigo daqueles tempos: o comunismo.4 Aqui, mais do que na 

Argentina, onde a consigna “Silêncio é saúde” estampou os outdoors à entrada das grandes 

cidades, o silêncio foi assumido em todas as áreas, o que nos leva a pensar os motivos que 

alimentaram tão devastadora passividade: fé no “processo”, cumplicidade, por permitir algum 

benefício direto, e/ou medo. Possivelmente, muitas vezes, um pouco de cada. 

Como destaca a epígrafe retirada do livro Retrato calado (2012), que dialoga com a 

conclusão de Teles e Safatle (2010): o silêncio provocado pela anistia brasileira produziu outras 

cantilenas, como uma negação mágica, política, poética, que puderam operar a supressão, no 

                                                             
1 O conceito de história oficial aqui é pensado como esta versão da história que alcança o ensino formal básico, 

pensado a partir de uma perspectiva brasileira. Não desconsidero que a história está sempre em movimento e é 

disputada de modo permanente pelas forças atuantes no espaço nacional. 

2 Na defesa desta tese, ponderou-se que, no caso argentino, não houve anistia, mas leis de Obediência devida e 

Ponto final, que foram derrubadas posteriormente. A compreensão que escolhi aproxima estas leis da ideia de 

anistia, uma vez que permitiu, durante um período, a manutenção da injustiça referente aos abusos cometidos pelos 

ditatores e seus comandados. 

3 Ainda durante a defesa, o professor João Cezar de Castro Rocha propôs que fosse feito a radicalização de análise, 

uma vez que, durante a ditadura militar, todos os integrantes de algum movimento de esquerda sequestrados pelos 

militares foram efetivamente punidos – alguns assassinados. Desta forma, a Anistia configurou-se a anistia apenas 

dos militares. Proposta com a qual concordo totalmente. 
4 Para a afirmação, valho-me das falas do presidente norte-americano Lyndon Johnson, em 1965: “A nação 

americana não pode, não deve e não permitirá o estabelecimento de outro governo comunista no Ocidente” (Utopia 

e barbárie, 2010). 
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debate nacional, da discussão sobre os fatos ocorridos durante a ditadura, o que ocorreu na 

Argentina e no Chile tão logo retornada a democracia. O resultado de tal recurso foi o desvio 

das atenções, a fim de adiar, de modo permanente — pelo menos até o início de 2020 —, a 

prestação de contas necessária ao restabelecimento de certa estabilidade na narrativa nacional. 

Esta tese parte do pressuposto de que as efemérides desta última década podem ter estimulado 

um ampliação no número de publicações literárias e, assim, motivado uma nova reflexão sobre 

o período ditatorial nestes três países. 

Se, no Chile e na Argentina, logo após o término dos regimes ditatoriais, iniciou-se uma 

escrita sobre o tema, conduzindo ao que se convencionou chamar de “movimento do luto” 

(AVELAR, 2003), permitindo que, a partir de 2010, alguma literatura produzida naqueles 

países já demonstrasse um segundo movimento de escrita, menos vitimizado, mais consciente 

dos riscos assumidos por parte do lado derrotado e do preço que tal derrota cobraria aos 

familiares e amigos, no Brasil, só nos últimos anos, estimulados por um impulso memorial-

revisionista e uma demanda pelo tema fomentada também pelo mercado editorial, vários títulos 

intensificaram o processo de revisão daquele período, que, conforme a hipótese que defendo, 

amparada, entre outros, no livro de Figueiredo, A literatura como arquivo da ditadura 

brasileira (2017), da anistia, até bem pouco tempo, quase nada se falou e escreveu5. Este é o 

motivo que orienta o corte temporal das narrativas aqui analisadas. 

Não é de estranhar, portanto, que, quando indagava sobre o assunto com professores 

chilenos e argentinos, sobretudo estes, com os quais convivi na Universidade Federal 

Fluminense (UFF), o tema gerava certo desinteresse e deixava transparecer, em comentários 

rápidos, que, para eles, se não foi possível virar a página, muitas das questões já foram 

exaustivamente esmiuçadas e, então, já poderiam, e preferiam, dedicar-se a outros assuntos. 

Ainda na direção de marcar essa efeméride por aqui, em 10 de dezembro de 2014, a 

Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada em 2012 pela então presidenta Dilma Rousseff, 

ela mesma presa e torturada pelo regime militar brasileiro, trouxe a público seu relatório final,6 

com centenas de depoimentos de “revolucionários” e militares. Tal documento vem fazer parte 

do coro de vozes que conta a história do período e constrói, assim, a “memória coletiva” 

(HALBWACHS, 1968) que alimentará a história do país dali para frente. Apesar disso, a 

                                                             
5 Se a quantidade não é, nem de perto, similar à que se escreveu na Argentina e no Chile, também não quer dizer 

que o assunto não tenha sido abordado, inclusive durante a ditadura militar. Alguns exemplos de maior ressonância 

foram “Quarup” (1967) e “Bar Don Juan” (1973), ambos de Antonio Callado, “Em câmara lenta” (1979), de 

Renato Tapajós”, e “O que é isso, companheiro?” (1979), de Fernando Gabeira. Uma das muitas qualidades do 

livro de Figueiredo (2017) é a de trazer uma importante relação de livros sobre o tema. 
6 Disponível em: http://www.cnv.gov.br/. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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sensação que resta é que tais movimentos revisionistas não encontram interesse por parte da 

sociedade civil e o debate sobre o tema não ultrapassa o que sempre conseguiu: alguma escuta 

acadêmica e silêncio. Às vezes, nem isso, como parece dizer Maria Rita Kehl: 

 

Foi espantosa a displicência, diria mesmo a frivolidade, que caracterizou a 

maior parte do ambiente crítico dos anos 1980: como se a ditadura por aqui 

tivesse terminado não com um estrondo, mas com um suspiro — já que os 

estrondos foram inaudíveis para os ouvidos dos que nada queriam escutar. 

Como se pudéssemos conviver tranquilamente com o esquecimento dos 

desaparecidos. Como se nosso conceito de humanidade pudesse incluir 

tranquilamente o corpo torturado do outro, tornado — a partir de uma radical 

desidentificação — nosso dessemelhante absoluto. Aquele com quem não 

temos nada a ver. (KEHL, 2010, p. 128) 

 

Atualizando a observação de Kehl com os cartazes e o comportamento de parte da 

sociedade durante as manifestações dos últimos anos, sobretudo durante os anos de 2013 e 

2014, podemos considerar que o apoio ao regime militar, ainda que pudesse ter restrições, foi 

muito maior do que se pode imaginar numa leitura rápida, e o silêncio materializado no universo 

simbólico, sobretudo o que aqui nos interessa, a literatura, responde também a isso. Por medo, 

cumplicidade ou opção, desviar desse tema permitiu que as artes brasileiras simulassem chegar 

à cura sem passar pelo tratamento.  

Arrisco-me a uma primeira hipótese: conjecturo como uma estratégia do poder que 

assumiu o controle do país após a anistia permitir que muitas vozes se pusessem a falar – as 

cantilenas da epígrafe de Salinas – e legitimamente lutassem por seu espaço, a fim de promover 

o anuviamento de todas as vozes. Em outras palavras, tantas reivindicações ajudaram a abrandar 

a urgência da prestação de contas do regime que terminava, que, assim, ampliou a dor dos que 

tinham algo a dizer a ouvidos para os quais era interessante não ouvir, pertencentes a olhos que, 

em desvio, buscavam atender a outras urgências. Das prioridades decorrentes da situação 

socioeconômica vivida pelo país no fim do golpe militar, o ajuste de contas entre o Estado, seus 

beneficiados e suas vítimas tornou-se apenas mais uma demanda social e, com certeza, do ponto 

de vista de quem orienta a verba e a formação públicas, não a mais premente (KUCINSKI; 

BRANFORD, 1987). 

Seguimos em frente, impossibilitados de olhar para os lados e para trás, com medo de 

virar sal, conforme lembra a passagem bíblica que Figueiredo (2017) recupera em seu livro, ou 

porque, “atrasados para o banquete da civilização” (REYES, 1960), precisamos engolir o tempo 

sem digeri-lo e sem sarar as feridas que provocou. Estas, que permanecem abertas no corpo do 

próprio tempo, sem indicar a cura, seguem como marcas permanentes do passado, lembranças 



15 

 
 

maquiadas no presente e ambíguas advertências para o futuro. O silêncio e o tempo tornaram-

se o remédio para encobrir o acordo tácito firmado entre a maior parte das instituições 

brasileiras e a sociedade civil. Apesar disso, embora tal remédio e a teoria do “não foi tanto 

assim” já tenham uma tradição e resultados satisfatórios para essas instituições, a verdade é que 

esse tempo, o que Josefina Ludmer denominou como “temporalidades” (2010), por sua 

quantidade de memória, por sua fecundidade narrativa, não termina de passar e segue, 

desdobrando-se e ressurgindo aqui e ali, como a grande leva de livros lançados nessas datas 

demonstra. A análise não se efetiva; o processo continua. 

Tal silêncio aponta para um grau de apoio que, à primeira vista, destoa do discurso 

individual presente em assembleias, congressos e academias. Mais: transforma o que se falou 

sobre o assunto e a dor das famílias sobreviventes em silêncio ou, no máximo, mercadoria. 

Assim, continua-se insultando, torturando a memória e os familiares daqueles que sofreram 

efetivamente a repressão dos períodos. Mais ainda: a ausência de vozes em um sentido contrário 

ao que a história oficial publicizou gera a “liberdade” para que, como vimos nos protestos já 

citados, velhas bandeiras sejam levantadas com perguntas como “Por que não mataram todos?” 

e pedidos pelo retorno dos militares ao poder façam-se ouvir. Apesar de a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) criminalizar, tal lacuna permite, inclusive, que um deputado federal 

homenageie, em pleno Congresso Nacional, a figura do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

reconhecido torturador dos órgãos de repressão.7 Permite mais: que se candidate e conquiste o 

cargo máximo da nação, sentindo-se legitimamente representante do desejo da maior parte do 

país. Natural: se a vítima não encontra amparo na sociedade, é o violador quem se sente 

amparado. 

A universidade parece ter se tornado um dos poucos espaços em que a divergência 

democrática frutifica, mas sem lograr que tal debate materialize-se na discussão que aparelha o 

imaginário do alunado e do cidadão médios brasileiros nos processos de formação anteriores e 

paralelos. Não por outro motivo, durante as ditaduras dos três países que aqui terão suas literaturas 

comparadas, as universidades foram lugares de profunda vigilância, pois “eram temidas devido 

ao seu potencial de influenciar os valores da juventude, daí a obsessão por ‘limpá-las’” (MOTTA, 

2015, p. 53). Fora desse espaço, e de outros raríssimos, como sindicatos, por exemplo, segue o 

silêncio preenchido por outros sons-assuntos, outras urgências que, legítimas, como já disse, 

auxiliam contudo, sob os aplausos dos que se beneficiaram naqueles tempos duros, em seu 

                                                             
7 Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/bolsonaro-diz-no-conselho-de-etica-que-coronel-

ustra-e-heroi-brasileiro.html. Acesso em: 24 fev. 2017. 
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esvaziamento. Nesse último grupo, de uma forma ou de outra, estão “parcelas significativas das 

respectivas sociedades (que) consideraram legítimos seus ditadores, e muitas pessoas os 

homenageiam até hoje” (MOTTA, 2015, p. 11)8. 

Embora seja a história, principalmente, a disciplina destinada a esclarecer os fatos do 

passado, uma vez que estaria livre, na medida do possível, de uma interpretação subjetiva, não 

é viável perder de vista que essa meta já era irrealizável em Heródoto e Tucídides (LIMA, 

2006). Além disso, uma das características dos períodos de violência estatizada é processar o 

apagamento sistemático das marcas de suas ações e contaminar o documental burocrático de 

registros das mesmas, de modo a comprometer sua reconstrução a posteriori, seja oral, seja 

escrita (ARENDT, 2013). Nesse sentido, à documentação que tenha escapado da destruição, é 

necessário acrescentar o testemunho e tudo de subjetivo que isso implique, bem como as demais 

matrizes de construção da memória. Deve-se estar atento ao sistema que permite que certos 

documentos sobrevivam, apareçam e desapareçam, pois naturalmente esse também é um 

mecanismo de controle do processo de reconstrução manipulado pelo Estado. 

Em tal cenário, novos discursos precisam atuar para trazer, ao menos, outras 

possibilidades de leituras às narrativas construídas pelos órgãos oficiais e pelos interesses 

particulares que ali se imiscuem. Dessa forma, embora não seja sua finalidade última, caso tenha 

uma, embora esteja isenta de alguma função específica, a literatura, e as variações que dela 

advêm, é potente colaboradora na construção do imaginário coletivo e, portanto, da história. 

Dito isso, considerando que esta é uma tese de literatura comparada e, naturalmente, urge 

que esteja no centro da análise, assumo a literatura, e a arte de forma geral, como uma participante 

privilegiada na construção do imaginário coletivo, capaz de alimentar as mentes, as discussões, 

os posicionamentos e as tomadas de decisão que orientarão o país. Nesse sentido, a literatura, 

postergando o esquecimento e, na medida de suas possibilidades éticas e estéticas, a repetição da 

história, ao menos em um intervalo tão curto, ao menos enquanto as dores ainda não pararam de 

doer, questiona-se a si mesma como forma e contribui para o refinamento das relações sociais nas 

quais se inscreve. A literatura é uma voz múltipla e, para conectar com o título desta tese, forma 

significante coro dentro do coro que é a história de um país, de modo que sua ausência na 

elaboração de determinados temas fomenta alguns desdobramentos, enquanto, por outro lado, 

com sua participação, estes poderiam seguir outras direções. Assim, adapto o significado antigo 

da palavra grega “coro”, grupo homogêneo, não individualizado de artistas das peças de teatro da 

                                                             
8 Durante a defesa desta tese, as professoras argentinas problematizaram este lugar único das universidades, 

ressaltando a vigilância sofrida pelos sindicatos, cujos líderes, em muitos casos, terminaram presos e 

desaparecidos, e pelos jornais, entre outros. 
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Grécia clássica, que comenta com voz coletiva a ação dramática que está a decorrer (PAULA JR., 

2007, p. 129). Esta tese e os textos aqui avaliados reúnem-se, assim, ao coro que tenta, pela 

literatura, pensar as vozes que, dispersas, evidentemente não homogêneas, continuam 

reelaborando o período da ditadura brasileira, em comparação às da Argentina e do Chile. 

Ambiciosa, busca dialogar também além do espectro acadêmico. 

As perspectivas comparativas partem do exercício de aproximação de objetos e 

realidades que, no detalhe, são essencialmente diferentes. Há, portanto, em tal movimento, 

necessária arbitrariedade que permite estender limites para o que propomos avaliar. Assim, a 

proposta desta tese é analisar algumas narrativas produzidas no Brasil, no Chile e na 

Argentina, a partir de 2010, que tenham a temática da ditadura militar, buscando compreender 

em que momento — outro movimento arbitrário, uma vez que dependo da fortuna dos livros 

que chegarão às minhas mãos — esta se encontra. Dados o período escolhido e o perfil das 

obras, elas são tratadas sob o conceito de literaturas pós-ditatoriais, conforme o define Avelar 

(2003). 

Essa reflexão importa porque, antes da guerra real, travamos uma guerra pelo simbólico 

(RIVEIRO, 2014), campo de excelência da ficção. De outro modo: antes de os militares 

tomarem as ruas e empreenderem a “reorganização nacional”, todo um arsenal discursivo contra 

a corrupção, contra uma concepção de comunismo-socialismo, entendidos como sinônimos, e 

a favor da família, como a construiu, principalmente, o repertório simbólico religioso, sobretudo 

cristão, disputou os espaços narrativos e impôs sua concepção como a única benéfica para esses 

países. A literatura, e o que entendo como seus desdobramentos, quer dizer, o cinema, a novela 

televisiva, as narrativas, o contar histórias em geral, é, como construtora privilegiada do 

imaginário, efetivo meio de formação da consciência coletiva, espaço que cria coisas que nunca 

existiram e fortalece ou apaga outras que, sempre presentes, compõem o cenário das narrativas, 

tanto históricas quanto literárias. O contar história, e aqui falamos de literatura como ficção, 

por seu viés lúdico, alcança e seduz uma multidão que a história acadêmica e/ou oficial, muitas 

vezes, não quer e nem pode considerar. 

Não confundo, naturalmente, as funções das quais partem os discursos histórico e 

literário. O escritor de literatura não tem o mesmo objetivo do escritor hístor, e, como ensina 

Costa Lima (2016), em sua origem grega, o termo hístor significa testemunha ocular. Não é 

objeto de interesse desta tese participar do debate que busca transformar o discurso histórico, 

por seus equívocos e ligação direta com o poder vigente, em uma variação do discurso ficcional, 

ou, em outra direção, entregar à literatura a discussão sobre verdade-verdadeiro (FOUCAULT, 
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2007), que orienta a escrita da história. Assim, o primeiro objetivo aqui é ler as obras como 

ficções e por sua construção, buscando entender como afetam, dialogam e constroem o 

imaginário do leitor, sobretudo o leitor-autor que escreve esta tese. Ainda que os autores das 

obras possam ter sido referencialmente marcados pelas ditaduras em suas trajetórias 

individuais, a análise buscou não se deter nestas experiências a fim de ressaltar as 

representações narrativas produzidas, os seus modos de construção e a repercussão nas 

discussões que esta tese levanta. 

Apresento uma segunda hipótese: passado o momento histórico pautado pela ditadura, 

o discurso ficcional continua atuando na construção de interpretações dos fatos e dos valores, 

alinhados a estas interpretações, ainda que esteja cada vez mais distante do epicentro que o 

inspirou. A recepção desse discurso, desligada da referencialidade imediata, permite um 

alargamento das leituras e o aparecimento de ideias que eram improváveis em seu momento 

inicial. 

No sentido desse passado disputado pelo simbólico, recordo o escritor argentino Martín 

Kohan, cujo livro Dos veces junio (2002) analisei em minha dissertação de mestrado. Em 

palestra realizada na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2016, Kohan apontou para 

uma guerra de memórias em que se enfrentam, de um lado, os herdeiros dos torturados, como 

herdeiros das vítimas sonhadoras, e, de outro, os herdeiros dos torturadores, como herdeiros 

dos defensores dos valores nacionais e cristãos, que lutaram contra o “comunismo”. Tal guerra 

está mais bem elaborada no livro de Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (2002). Ainda 

na direção dessa reflexão, em seu livro de ensaios, Las novelas de la dictadura y postdictadura 

chilena (2016), Grínor Rojo sugere que o advento da ditadura militar no Chile tenha operado 

“cambios medulares” no campo da cultura chilena e, dentro dele, no subcampo da literatura. 

Tal hipótese é perfeitamente admissível para todos os países que passaram por regimes 

semelhantes, principalmente os que interessam aqui, além do Chile de Rojo, a Argentina e o 

Brasil.  

Se a assertiva de Rojo (2016) estiver correta, é possível inferir que a literatura que hoje 

lemos seria outra, caso não tivéssemos passado pelos regimes autoritários e pela consequente 

manipulação da produção cultural, que, com seu contumaz silenciamento de vozes divergentes, 

impelido no e pelo rádio, na e pela televisão, cinema, literatura, deu espaço a outras demandas. 

Em outras palavras, o estabelecimento dos regimes ditatoriais operou a mudança de direção da 

“cultura” desses países e, preterindo uns temas e patrocinando outros, influenciou discussões 
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em todas as esferas sociais, inclusive as acadêmicas, o que gerou, consequentemente, a temática 

e o modus operandi da literatura que produzimos e debatemos na atualidade. 

Embora o ensimesmamento da literatura, quero dizer, este falar de si mesmo e de sua 

própria escrita, não prolifere exclusivamente durante tais movimentos ditatoriais, uma vez que 

a violência do Estado passa a ser um tema interditado, outros assuntos, como o narrador, a 

memória, o ensaio, a crítica literária, o fazer do escritor, recebem a atenção de críticos, da 

academia e, retroalimentando-se, dos novos autores, ensaístas e críticos. 

À hipótese de Rojo (2016), podemos agregar ainda o efeito espalhafatoso do mercado 

editorial, que produz um resultado paradoxal: focado no periférico, naquilo que, por diversos 

motivos, está ou foi apagado, atrai-o ao centro do debate, mas apenas como produto, naturalmente 

descartável, e, portanto, condenado a retornar ao periférico em seguida, inclusive porque, para 

atender à dinâmica mercadológica, a fila de temas exigindo o centro cresce exponencialmente. 

Assim, aquilo que poderia gerar reflexão para além das fileiras acadêmicas fica restrito a estas, e 

se, vez por outra, chega à população, é absorvido em sua dimensão de espetáculo, de mercadoria, 

e “toda mercadoria incorpora o passado exclusivamente como totalidade antiquada que 

convidaria uma substituição lisa, sem resíduos” (AVELAR, 2003, p. 13). Temos, então, uma 

mudança de rota operada pelos censores dos governos ditatoriais e, em seguida, uma 

espetacularização do luto, que transforma a dor em entretenimento, esvaziando a carga herdada 

da experiência, movimento inclusive fomentado pela pauta acadêmica (RICHARD, 2001). 

No caso brasileiro, país de cultura oral — e, aqui, considero nossos percentuais de 

analfabetismo até recentemente e a cultura televisiva como uma continuação desta oralidade, 

sobretudo de cultura oral proveniente de determinadas vozes oriundas das camadas dominantes 

—, é natural que o que foi escrito não seja conhecido, e o que tenha sido visto se apague na 

enxurrada de coisas colocadas para serem vistas. Junto, então, minha voz à de Nelly Richard 

(2001, p. 16, livre tradução): “Insistir no resto das marcas da ditadura para dar-lhes uma 

densidade significativa é uma forma de deixar firmado um compromisso com a enunciação, 

com aquilo que marca meu lugar crítico.”9, 10 Ou também nas palavras de Lívia Reis (2009, p. 

29): “História e memória podem nem sempre estar de acordo, mas os testemunhos são a garantia 

da continuidade da vida.” Mais: aqui, amplio o conceito de testemunho para além de seu 

significado original, de ter presenciado, para um que inclua o sentido histórico de que cada obra 

de arte é também testemunha de seu tempo; logo, fornece recorte de uma época, muitas vezes 

                                                             
9 Nesta tese, todas as traduções do español são minhas. 
10 No original: “Insistir en la residualidad de las trazas de la dictadura para darles un espesor valorativo, es una 

forma de dejar impreso un compromiso de enunciación con lo que marca mi localidad crítica”. 
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à revelia da vontade de seu autor, para construir o painel que representa uma compreensão do 

embate de forças que se alternam nas histórias nacionais. 

Além do aspecto educacional e letrado que diferencia esses países, e que não cabe aqui 

detalhar, para esta tese, como o exercício comparativo que é, importa fazer algumas ressalvas 

no que diz respeito ao tempo transcorrido a partir do fim de cada regime militar: o fim da 

ditadura argentina completou, em 2018, 35 anos, ao passo que o da chilena fez 25 anos em 

2015. Há, portanto, uma diferença de mais de 10 anos, que pode responder por momentos 

distintos na produção literária que aborda esse tema. O tempo de duração das ditaduras também 

pode influenciar. O caso brasileiro, como já dito, vai em outro sentido, embora a ditadura aqui 

já tenha acabado há mais de 30 anos.11 

Parafraseando Eduardo Galeano (2004), é possível dizer que a história, essa profetisa 

com olhos voltados para o passado, não dá garantias de que ele não se repetirá no futuro, mas 

serve como advertência12. Aqui, neste sentido, o ato de fé que orienta minha compreensão de 

mundo: a história e a literatura, como construtoras do imaginário coletivo, devem trabalhar para 

que se produza um ser humano melhor, que intervenha, impeça ou adie a repetição de qualquer 

barbárie, mas sobretudo da barbárie estatizada. Menos que isso é o exercício narcísico que 

engole a si mesmo e, a si mesmo elogiando, apaga a sinergia que envolve as relações sociais e 

que deve trabalhar para o bem do corpo social como um todo. 

Portanto, nesta tese, pretendo pensar alguma literatura produzida nos últimos anos sobre 

o tema da ditadura militar, e insisto no indefinido “uma”, pois, evidentemente, não seria 

possível dar conta da bibliografia que aborda a temática nem no Brasil, onde pouco se falou, 

muito menos na totalidade dos três países aqui pensados. Então, o objetivo é refletir sobre a voz 

narrativa presente em tais textos, buscar entender como se posiciona, o que descreve, como 

descreve, quais traços inscrevem-na em um postulado de literatura contemporânea e de pós-

ditadura, como, por tratar de tema polêmico, manipula a memória, a história, a literatura, a fim 

de construir sua narrativa. Considerando as nacionalidades estudadas, analiso seus pontos de 

encontro e de distanciamento. Interessa ainda perceber como tais narrativas atualizam o tema 

e, na medida do possível, como reafirmam, ou não, o que está nos desdobramentos do jogo de 

poder ativados pelas ditaduras militares. 

                                                             
11 Nesse sentido, é duplamente significativo o título da coletânea organizada pela editora Boitempo: O que resta 

da ditadura: a exceção brasileira (2010). A ditadura brasileira é efetivamente uma exceção, porque seu resto ainda 

é efetivo no comportamento e na construção do presente. 
12 No original: “La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, 

anuncia lo que será.” (2004, p. 22) 
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Portanto, esta tese é relevante porque permite a comparação entre esses três países, tão 

próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes, no que diz respeito à literatura produzida, sobretudo a 

que dialoga com a memória de um momento comum aos três, que inclusive cooperaram entre si no 

aperfeiçoamento do aparelho repressor e, como entendo, são, portanto, coautores e corresponsáveis 

por seus respectivos mortos e suas consequentes mazelas. É também importante no sentido de 

ajudar na elaboração do que somos como América Latina, como Brasil. Por último, mas não menos 

importante, porque a posição do crítico é também uma posição política, e retomar tal tema permite 

valer-me da reflexão acadêmica para materializar uma tomada de posição e trazer à baila, ainda que 

para reduzidíssimo público, assunto que as circunstâncias ajudaram a desvanecer. Sejamos um grão, 

mas o grão que constrói, não o que cega. 

Assim, o segundo capítulo, Os conceitos, apresenta o referencial teórico que fundamenta 

a interpretação que escolho para os conceitos norteadores das reflexões que no texto são 

desenvolvidas. Utilizo a reflexão de Costa Lima (2006) para ilustrar os conceitos de história, 

ficção e literatura, e como tais expressões-chave estão imbricadas nas narrativas avaliadas. 

Costa Lima (1989) também está presente na base das reflexões desenvolvidas sobre controle e 

censura. Analiso o conceito de memória, por meio da reflexão de História e memória, de Le 

Goff (1992), de A memória coletiva, de Maurice Halbwachs (1990), e de Los trabajos de la 

memoria, de Elizabeth Jelin (2002). Conforme os títulos indicam, busco verificar como a 

história constrói a memória, e vice-versa, e como esta amálgama materializa-se na memória 

coletiva, representada pela literatura das narrativas estudadas. 

Ainda nesse capítulo, retomo a ideia de “temporalidades” de Josefina Ludmer (2010), 

para pensar esses períodos que têm como característica comum o fato de serem potentes 

estimuladores de narrativas, e como estas, consequentemente, vão também processando as 

memórias que constituem a história. Também retomo o conceito amplamente difundido nas 

academias argentina e chilena de “literaturas pós-ditatoriais”, esmiuçado por Avelar (2003), 

entendendo que, de fato, desde o fim do período, aumentando nos últimos anos, temos uma 

literatura produzida sobre o tema, inclusive no Brasil. Dentro da ponderação sobre memória, 

reflito sobre o conceito de arquivo e, para tal, recorro ao artigo de Nora (1993) e ao livro Mal de 

arquivo, de Derrida (2001). Destes, para uma aproximação temporal, utilizo as reflexões de Sarlo 

(2007) e Todorov (2000) sobre memória para redimensionar seu lugar em uma tese de doutorado 

sobre literatura e, mais precisamente, sobre uma literatura comparada que tematiza as ditaduras 

militares. 
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No terceiro capítulo, Chile, especulações de uma literatura de pós-ditadura, inicio a 

reflexão através da literatura chilena e avalio os romances Un golpe de agua, de Paula Carrasco 

(2014), e La sombra de lo que fuímos, de Luis Sepúlveda (2009a), procurando vê-los em 

comparação com alguns pressupostos do que compõe certa literatura contemporânea produzida 

no Brasil. Para ajudar a refletir sobre essa literatura, utilizo os trabalhos da já citada Richard 

(2001), sobretudo seu livro Residuos y metáforas, e do também já citado Rojo (2016), Las 

novelas de la dictadura y la postdictadura chilena I. Na primeira, vamos refletir sobre essa 

literatura como produto de “zonas más bien residuales” (RICHARD, 2001), que permitem 

pensar as barreiras para ressignificar os conceitos em um ambiente de liberdade 

(voluntariamente) vigiada e colocá-los a falar aquilo que só era permitido de modo sub-reptício. 

Mais: como esses conceitos, muitas vezes, no campo de forças em que estão, são utilizados 

pelos meios de comunicação, e pela própria academia, para esvaziar a si mesmos. O resultado 

desse exercício é “a des-narração da memória elaborada pelo esvaziamento de sua referência 

histórica”13 (RICHARD, 2001, p. 19, livre tradução). A operação é competente no teatro dessa 

democracia: concede a palavra, mas esta já não consegue atrair a atenção necessária para agir 

sobre o mundo. A palavra esvaziada opera no campo estético até o paradoxo de converter a fala 

em nada, de permitir falar silêncio. 

O segundo autor levanta um problema central já no início de seu livro: 

 

[…] não há nada de novo em dizer agora que 17 anos de governo militar 

modificaram na sociedade chilena sua maneira de estar no mundo e que, como 

consequência disso, não poderiam deixar de modificar também as produções 

simbólicas.14 (ROJO, 2016, p. 9, livre tradução) 

 

Conforme antecipei, no limite, o raciocínio questiona as produções atuais e o valor a 

elas atribuído, bem como o arsenal teórico elaborado para validá-las: considerando que a 

produção simbólica é fruto de um tempo, que, preso como passado, consequentemente, ajuda a 

construir o momento seguinte, o silenciamento de determinadas correntes de pensamento opera 

a minimização dos diálogos que dali decorreriam. Por outro lado, tal processo potencializa a 

repercussão das vozes permitidas, que, por sua vez, autorizadas pelos censores do regime, 

encontram as ruas como a representação máxima possível, preparando o terreno para, no futuro 

próximo, permanecer como narrativa disciplinada pelo poder vigente. 

                                                             
13 No original: “la des-narración de la memoria orquestada por el vaciamiento de la cita histórica”. 
14 No original: “no tiene nada de novedoso argüir a estas alturas que diecisiete años de gobierno castrense le 

modificaron a la sociedad chilena su manera de estar en el mundo y que, como consecuencia de ello, no pudieron 

menos modificárselas también a las producciones simbólicas”. 
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A lógica que rege o pensamento de Rojo (2016) é significativa: a literatura de hoje 

responde à queima de títulos proibidos. Com certeza, não responde unicamente como efeito 

desses eventos, já que tal modo de construção estava em voga muito antes de nossas ditaduras, 

décadas antes da Segunda Grande Guerra (1939-1945), mas não há como negar que foi 

potencializado pelo silenciamento, felizmente nunca total, das vozes dissonantes. Creio que 

aqui estamos no universo das relações de poder estudado por Foucault (1999; 2007; 2008), a 

quem recorro para a definição de arquivo, no capítulo 2. Tais relações têm personagens que se 

beneficiam, por meio do jogo, de silêncios-falas cúmplices, e outros que se prejudicam por não 

se enquadrarem no receituário da ideologia em vigor; afinal, se silêncio é saúde, falar é 

perigoso. Escrever, mais ainda. 

O quarto capítulo da tese, Argentina, o fim do silêncio como saúde, está dedicado a alguma 

literatura argentina, produzida de 2010 para cá e que problematiza o tema da ditadura, portanto, 

que esteja no que se convenciou denominar literatura pós-ditatorial. Nele, analiso as narrativas 

Una misma noche, de Leopoldo Brizuela (2012), e Diario de una princesa montonera, de Mariana 

Eva Pérez (2012). 

Na Argentina, assim como no Chile, as leis acordados ao fim dos regimes ditatoriais 

não garantiram efetivamente a paz para os torturadores, e muitos deles terminaram presos. Mais 

do que isso, como simbolicamente atesta a morte do general Videla, em 2013, dentro das 

cadeias que um dia ajudou a encher, alguma justiça se fez. Assim, é possível notar que certas 

narrativas naquele país já superaram o primeiro momento, testemunhal por excelência, e, diante 

de tal liberalidade, estimularam que as vozes se multiplicassem e ocupassem tanto os discursos 

legais quanto os simbólicos, de modo que a literatura argentina, das três que comparo, é a mais 

abundante em narrativas sobre o período. Apesar disso, conforme entendo, de nenhum modo 

isso representa alguma garantia de que as coisas, mais evidentes por lá, a começar pelo número 

de mortos e sobreviventes torturados, estejam mais organizadas, como bem mostra a produção 

literária, em que boa parte já busca apresentar, como tento demonstrar, problemas que, ainda 

sem inocentar torturadores e assassinos, distribuem a responsabilidade do período de forma 

mais intensa entre a sociedade civil e os próprios revolucionários. Tal compartilhamento de 

culpa e tal desvitimização dos desaparecidos operam, em muitos casos, nova condenação dos 

mortos pelo Estado e, como veremos, pelos herdeiros de uns e de outros. 

Esse capítulo é escrito com o apoio teórico dos livros De Alfonsín al Menemato (1983-

2001): literatura argentina siglo XX, organizado por David Viñas (2010), e La palabra justa, 

de Miguel Dalmaroni (2004). Neste último, precedendo o que Rojo (2016) afirmou, o capítulo 
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de abertura, escrito por Rocco Carbone e Ana Ojeda (2010), afirma: “A ditadura não apenas 

reprimiu corpos. Ela também apagou discursos e linguagens, tornando-os clandestinos ou 

obrigando-os a desaparecer, a mudar de língua, de terra”15 (DALMARONI et al., 2004, p. 20, 

livre tradução). Naturalmente, assim como os corpos lançados ao mar pela ditadura argentina 

voltaram à praia16, também os discursos e as linguagens silenciadas retornaram e tomam seu 

lugar no coro. 

Por outro lado, a literatura produzida nos últimos anos não está mais apenas representada 

pela voz da vítima, daqueles que sofreram ou de seus herdeiros, mas alcança já o próprio 

questionamento de suas ações, em uma duríssima crítica ao que seria uma fé suicida na própria 

utopia: “Nosso espantoso erro foi superestimar o grande povo argentino, saúde”,17 como diz o 

narrador de A quien corresponda (CAPARRÓS, 2008, p. 140, livre tradução). Aliás, comparando 

com Brasil e Chile, o que escapa em livros como Dos veces junio (KOHAN, 2002) e A quien 

corresponda (CAPARRÓS, 2008) é que, à diferença da Argentina, nesses países, ainda faltam 

outros elementos e instituições para a construção de narrativas desse teor, entre eles o aspecto 

efetivamente bélico das ações revolucionárias. A aprovação quase consensual por parte da 

sociedade civil da (re)ação dos militares também pode servir de lastro para entender o silêncio e 

o número de vítimas. 

A literatura argentina recente sobre o tema distribui a responsabilidade daquele período 

por outros atores, que, mantendo o silêncio ou alimentando uma ou outra posição, acabaram 

beneficiando-se da situação. No citado livro de Caparrós (2008), está a figura do ex-combatente 

que retorna e assume uma posição no governo, vivendo as regalias de uma classe burguesa, à 

qual antes combatera (COSTA, 2016); no livro de Kohan (2002), estão a homenagem da 

população ao soldado recruta que desfila pelas ruas de uma Buenos Aires cheia de centros de 

detenção e o orgulho familiar pela seleção do filho para o serviço militar obrigatório. Isso não 

impede que o pai dê conselhos enviesados para a sobrevivência do herdeiro dentro das “ordens” 

do Exército daquela época (COSTA, 2014). Na Argentina, o giro se completa: começando com 

a voz do torturado e, deste, passando à de seus herdeiros, depois de um tempo, passou aos 

herdeiros dos militares, que defenderam os atos de seus familiares e atacaram os revolucionários 

com argumentos de uma possível truculência de proporção semelhante. Culmina agora com o 

                                                             
15 No original: “La ditadura no sólo reprimió cuerpos. También barrió con discursos y lenguajes, volviéndolos 

clandestinos u obligándolos a desaparecer, a cambiar de lengua, de tierra”. 
16 Para mais informações, https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/29/internacional/1511961825_111897.html. 

Acessado em 15/02/2018; https://oglobo.globo.com/mundo/o-que-foram-os-voos-da-morte-que-mataram-ao-

menos-6-mil-na-argentina-22130908, acessado em 15/02/2018. 
17 No original: “Nuestro Espantoso Error fue Sobrestimar al Gran Pueblo Argentino Salud”. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/11/29/internacional/1511961825_111897.html
https://oglobo.globo.com/mundo/o-que-foram-os-voos-da-morte-que-mataram-ao-menos-6-mil-na-argentina-22130908
https://oglobo.globo.com/mundo/o-que-foram-os-voos-da-morte-que-mataram-ao-menos-6-mil-na-argentina-22130908
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“ataque” dos herdeiros dos próprios militantes torturados e mortos: “¡Hipócrita! ¿Por qué no 

te morís de una buena vez? ¿Qué esperabas un segundo funeral que deje bien fijados tus huesos 

de una vez clavaditos al suelo?” (CANO, 2000, p. 1-10, apud ARPES y GASEL, 2011, p. 103), 

e com protestos de filhos de militares exigindo que seus pais não sejam perdoados e, em alguns 

casos, permaneçam presos.18 

O quinto capítulo, Brasil, “ame-o ou deixe-o”, está dedicado à literatura brasileira, e 

nesse ponto utilizo o livro de Figueiredo (2017), A literatura como arquivo da ditadura 

brasileira. Duas conclusões suas corroboram as afirmações elaboradas nesta tese: “Assim, 

comparado com os outros países do Cone Sul (Uruguai, Argentina e Chile), o Brasil continua 

avesso a uma revisão de seu passado” (FIGUEIREDO, 2017, p. 25); e: “Ao rememorar as 

vítimas, a arte suscita a reflexão, na esperança de que não ocorram novas catástrofes” 

(FIGUEIREDO, 2017, p. 35). A autora aponta algo, que não ocorre na Argentina e no Chile, 

entre 2010 e 2016, conforme já adiantei: “poucos autores jovens abordaram a ditadura, como 

se ela estivesse longe demais, não fizesse parte de seu passado e não os afetasse” 

(FIGUEIREDO, 2017, p. 42). 

Naturalmente, no Brasil, essa questão é mais contundente: aqui, se poucos autores 

escrevem sobre a ditadura militar, menos são os críticos literários a problematizar o tema em suas 

análises. No entanto, há alguns casos, como o já citado Avelar, com estudos refletindo sobre a 

memória e o mercado, consonante com a ideia de residualidade do pensamento de Richard: “a 

memória como mercadoria descartável gera um resíduo que ocupa um lugar e, vez por outra, 

retorna museificada” (AVELAR, 2013, p. 14).  

Nesse capítulo, destaca-se também Márcio Seligmann-Silva (2003), organizador do 

livro História, memória, literatura: o testemunho na era das catástrofes, com “a literatura do 

trauma”, como o título do livro antecipa, voltado à memória desde o ponto de vista do 

testemunho ou de um “teor testemunhal da literatura” (SELIGMANN-SILVA, 2003). Sem 

dúvida, o pensamento desses intelectuais atravessará toda a tese, e a segmentação aqui sugerida 

tem o objetivo de organizar espaços nos quais seus contributos teóricos são mais bem 

aproveitados. 

Voltando ao livro de Figueiredo, a autora cita Bernardo Kucinski, em depoimento oral, 

afirmando que a literatura brasileira parece passar ao largo da temática (FIGUEIREDO, 2016). 

                                                             
18 Em 10 de julho de 2017, o jornal El País publicou matéria com o seguinte título: “Não em meu nome: filhos de 

torturadores argentinos repudiam seus pais”, em que filhos de torturadores não só repudiam as ações de seus pais 

durante a ditadura, como exigem que permaneçam presos. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/06/internacional/1499356644_382141.html. Acesso em: 1o nov. 2018. 
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Isso representa um problema para a superação do trauma, pois “o documento e o monumento 

são importantes porque atestam o acontecimento e servem como referência tanto para a 

memória coletiva quanto para a escrita da História” (FIGUEIREDO, 2016, p. 44). Se o 

documento, no caso, questionável pelo processo de adulteração e apagamento dos regimes 

ditatoriais, não encontra o reflexo no monumento, a construção imaginária, ainda que satisfaça 

parte da sociedade que deseja o silêncio e a consequente superação daqueles tempos, não dá 

conta da necessidade humana de saber-se a si mesmo, e o tema, passado pouco, volta à roda das 

conversas em busca de que lhe façam alguma justiça e reorganizem a narrativa do cotidiano. 

Daí, não é demais citar, por meio do livro de Figueiredo, Ricoeur (2005 apud FIGUEIREDO, 

2017, p. 46): “O que do passado pode então ser mudado é a carga moral, o seu peso de dívida, 

o qual pesa ao mesmo tempo sobre o projeto e sobre o presente.” 

Com relação à literatura analisada nesse capítulo, seguindo o recorte proposto para os 

capítulos anteriores, ou seja, de narrativas publicadas na última década, reflito sobre o livro de 

Kucinski, Os visitantes (2016), dialogando com K.: relato de uma busca (2014), do mesmo 

autor, e Outros cantos (2016), de Maria Valéria Rezende, tentando relacionar estas produções 

com as dos demais países, a fim de pensar o momento em que a literatura brasileira sobre o 

tema se localiza. Em outras palavras, se, nos romances chilenos lidos aqui, a posição dos que 

sofreram com a ditadura ainda é a da vítima que ganha direito a contar sua versão dos fatos, se 

na Argentina, como anunciado, o tom se volta contra o guerrilheiro morto e o sobrevivente 

torturado, sem deixar de condenar o militar torturador e o povo condescendente, interessa 

responder em que período está a literatura brasileira sobre a ditadura militar. 

No sexto e último capítulo, Considerações à deriva, sintetizo os distanciamentos e as 

aproximações encontrados e encaminho as considerações finais desta tese. Além disso, dada a 

diferença dos movimentos e tempos vividos pelas literaturas dos três países, tento traçar o 

percurso transcorrido, a fim de refletir sobre o momento em que cada uma se encontra. 

Vários motivos alegram essa caminhada: o próprio valor da caminhada, a produção em 

si de uma tese, sempre inspirado e apoiado pela professora Livia Reis, minha orientadora, cujo 

tema lhe é por demais caro; por me permitir, ainda que pequenino, agregar minha voz ao coro 

de professoras únicas que, também em diferentes momentos e sob diversas estratégias, 

escolheram falar sobre este tema: Eurídice Figueiredo, Magnólia Brasil, Márcia Paraquett e, 

mais uma vez, Livia Reis. 
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O silêncio estampado pelos ditadores nos outdoors argentinos19 com certeza não 

ofereceu o viço de uma vida em abundância; é apenas trabalho forçado de apagamento. Um 

coro é sinal de festa, portanto de saúde, de vida. Sinal de arte. Por último, escrever esta tese é 

também um modo de me colocar ao lado dos que, por diversos motivos, não o puderam fazer. 

  

                                                             
19 A ditadura argentina mandou colocar nos outdoors das cidades a seguinte inscrição: “Silêncio é saúde”. 
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2 OS CONCEITOS 

 

Eles estão jogando o jogo deles. 

Eles estão jogando de não jogar um jogo. 

Se eu lhes mostrar que os vejo tal qual eles estão, 

quebrarei as regras do seu jogo 

e receberei a sua punição. 

O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, 

o jogo de não ver o jogo que eles jogam. 

(R. D. LAING, 1974) 
 

Em 10 de maio de 2017, milhares de pessoas foram às ruas de Buenos Aires protestar 

contra a decisão da Suprema Corte argentina que concedia redução da pena dos ex-repressores 

da ditadura daquele país. Entre os que protestavam, estavam as vozes do ex-presidente Mauricio 

Macri e da ex-presidenta Cristina Kirchner. Em 10 de julho do mesmo ano, uma reportagem do 

jornal El País recebeu o título “Não em meu nome: filhos de torturadores argentinos repudiam 

seus pais” (CUÉ, 2017). No Chile, em 11 de julho de 2016, a justiça chilena condenou seis 

oficiais do Exército pelo homicídio de 13 pessoas e o desaparecimento de mais outras três. No 

Brasil, em 2016, o então deputado federal Jair Bolsonaro dedicou seu voto pelo impeachment 

da ex-presidenta Dilma Rousseff ao coronel reformado Carlos Brilhante Ustra, morto em 2015. 

 

Ustra, apenas para lembrar de um episódio, levou os filhos de Amélia Teles, 

presa nos porões do regime, para que vissem a mãe torturada. Amelinha, como 

é mais conhecida, estava nua, vomitada e urinada. Seus filhos tinham quatro 

e cinco anos. A menina perguntou: “Mãe, por que você está azul?”. A mãe 

estava azul por causa dos choques elétricos aplicados em todo o seu corpo e 

também nos genitais. (BRUM, 2017) 

 

Poderia estender essa recopilação, mas, com tais exemplos, creio já ter deixado claro 

que, apesar dos tribunais e das condenações, as ditaduras de Argentina, Chile e Brasil 

continuam orientando parte da pauta jornalística e, portanto, parte da população, sobretudo a 

dos herdeiros das duas frentes, os estudiosos e os interessados no assunto. 

Uma das características de nossos tempos pode ser a constatação de que a interpretação 

de qualquer fato recebeu parte da carga ficcional oriunda do conceito de narrativa, e as entidades 

que construíam o objetivo e o racional perderam protagonismo, cedendo espaço a crenças e 

opiniões não necessariamente provenientes de pesquisa apurada. Com essa prerrogativa, se 

estamos conscientes de que os dados e as pesquisas podem ser manipulados, mesmo quando 

não seja o caso, eles sofrerão um descrédito desde sua origem. A verdade, o fato, mais uma vez 

esfumaça-se, restando àqueles cuja história foi marcada por uma “verdade narrativa” que 
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operou a tortura e o desaparecimento, o silêncio, ou, agora que a violência estatal está 

aparentemente interditada, dada a vigência de um regime de Estado democrático de direito, 

buscar as compensações também no campo das narrativas e entrar na “guerra de las memorias”. 

Jelin (2002) problematiza esta perspectiva: “Quais são as continuidades e as rupturas que 

ocorreram entre os regimes ditatoriais e os frágeis, incipientes e incompletos regimes 

constitucionais?”20 (2002, p. 4, livre tradução) 

Com efeito, em todos esses países, consensos foram firmados, acertos de contas e 

últimos crimes encontraram lugar, antes que a liberdade de dizer pudesse ser distribuída entre 

todos.21 Então, quais acordos os torturados, os expatriados, os exilados, os prisioneiros e os 

familiares de todos eles tiveram de aceitar para que os torturadores e seus herdeiros permitissem 

que, novamente, todos voltassem e trabalhassem por seus países? Quantos silêncios foram 

impostos, e mais, quantos discursos foram interditados porque a ordem, aceitando-os como 

verdade, ainda não os reconhecia no verdadeiro? Entretanto, aqui, há um novo sinal, mais cruel: 

se, no conhecido discurso de Foucault (2007), a verdade de Mendel22 é fato, mas os detentores 

do poder, portanto do reconhecimento oficial, não detinham o conhecimento efetivo, ou a 

vontade, para reconhecê-lo, agora, no período de transição entre a ditadura e a democracia, 

nosso Mendel sabe, e os detentores do poder também. Distribuir a mentira, valor de verdade 

para o regime ditatorial, é, portanto, mais do que nunca, uma decisão política. O movimento 

passa a ser silenciar, negar e, quando não for possível, até então o tempo já terá feito seu serviço, 

aceitar e mudar de assunto. Alimentada por outras finalidades, a necessidade política cede 

espaço a esse discurso em um palco tomado por outros tantos discursos urgentes e 

comprometidos cada um consigo mesmo. O movimento lembra o poema Laços, de R. D. Laing 

(1974), utilizado como epígrafe deste capítulo: “O que eu devo, pois, é jogar o jogo deles, o 

jogo de não ver o jogo que eles jogam.” 

Assim, estaríamos em um tempo em que todos sabemos de algo, mas, dada a imprecisão 

deste algo, ou conhecidas as forças por trás desta imprecisão, combinamos tacitamente que 

imaginamos algumas coisas e que ninguém sabe efetivamente de nada. Portanto, agora também 

                                                             
20 No original: “¿Cuáles son las continuidades y rupturas que han ocurrido entre los regímenes dictatoriales y los 

frágiles, incipientes e incompletos regímenes constitucionales?”. 
21 Para um exemplo argentino, os casos de Julio López e Silvia Suppo, consulte-se: Reclamo de justicia por el 

asesinato de Silvia Suppo. ANRed, 29 mar. 2018. Disponível em: http://www.anred.org/?p=93085. Acesso em: 7 

ago. 2018. 
22 Em “A ordem do discurso”, Foucault (2007) usa o exemplo do biólogo Gregor Mendel, que descobrira a 

hereditariedade por meio de experiências com as plantas. A comunidade científica da época rejeitou suas 

conclusões. Na leitura desse fato, Foucault argumenta que Mendel tinha a verdade, o que o tempo provou ser certo, 

mas não estava no verdadeiro de seu tempo. 
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[…] em toda sociedade a produção do discurso é, ao mesmo tempo, 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 

seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 

(FOUCAULT, 2007, p. 9) 
 

Apesar do interdito, apesar dos acordos, o tempo passa e, aumentando a distância, em 

nosso caso, das ditaduras, a reflexão contemporânea estimulada por efemérides, com a morte 

de boa parte dos repressores e a obstinação de pessoas que, apesar da surdez voluntária dos 

ouvidos, insistiram em continuar nas praças, nas academias, em escrever seus livros, acaba 

encorajando os ânimos e fomentando as vozes, tanto dos herdeiros, de um lado, quanto de outro. 

Mais: com o passar do tempo, a possibilidade de vozes multiplica-se, entrecruza-se e, escapando 

a um binarismo primário, assume posições inusitadas. Escreve Maria Rita Kehl (2014, p. 15): 

“Passado um tempo subjetivo em que silêncio e estupor são as únicas reações possíveis ante o 

evento traumático, as vítimas e testemunhas se põem a falar. Ou a escrever. Não é um capricho: 

é uma necessidade.” O próximo passo é a multiplicação das narrativas e, portanto, a ampliação 

do arquivo sobre o tema. 

Segundo Nora (1993), “a memória moderna é, antes de mais nada, arquivista. Descansa 

inteiramente na materialidade da marca, na imediatez do registro, na visibilidade da imagem”23 

(p. 8, livre tradução). Em sequência: em um momento, a memória tornada imagem; depois, 

objeto, produto, mercadoria, “tem sua presença estruturada e organizada pelos meios massivos 

de comunicação em todos os âmbitos da vida contemporânea” (JELIN, 2002, p. 9). A memória 

contemporânea é sobretudo externa, prótese, produto e, principalmente, espetáculo. Nessa 

roupagem festiva, televisiva, a memória-produto transfigura-se em espetáculo e alcança o 

público destituída de qualquer força mobilizadora, em relação tanto às marcas do passado 

quanto ao exercício para evitar sua reprodução como fato no futuro. Em alguma medida, 

conforme anota Nelly Richard (2001), opera uma segunda violência nos sobreviventes e em 

seus herdeiros. 

Alguns conceitos estão irremediavelmente atrelados à construção desta tese e às 

reflexões que nela se desdobram, tais como “memória” e “memória coletiva”, que busco 

aproximar ao de “imaginário coletivo”; o lugar externo de armazenamento da memória, ou seja, 

o “arquivo”, perpassando este pela estruturação dos conceitos de “história” e “literatura”, com 

os quais opero. 

                                                             
23 No original: “La memoria moderna es, sobre todo, archivística. Descansa enteramente en la materialidad de la 

huella, en la inmediatez del registro, en la visibilidad de la imagen”. 
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Além desses, entendo que exigem atenção o conceito de “pós-ditadura”, 

“temporalidades”, “controle” e “censura”. A título de nota, pontuo nuances de “testemunho”, 

pensando-o como ponto de partida para o de “literatura de ditadura” e de pós-ditadura. Assim, 

para uma melhor compreensão da literatura na construção de um imaginário coletivo, 

primeiramente me detenho sobre o conceito de memória. 

 

2.1 A MEMÓRIA EM LE GOFF, JELIN E NORA 

 

A memória é o relevo saliente e modificável constituído dos vestígios sobrepostos de um 

tempo passado. A ação política do ser humano trabalha para tornar esse relevo um horizonte livre 

de acidentes, quer dizer, uma narrativa coerente e assimilável, que possa constituir-se em tradição 

no movimento de construção de uma identidade que deve conectar as gerações. Daí que: 

 

Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e 

dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história 

são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. (LE 

GOFF, 1990, p. 390) 
 

A memória, voltada ao passado, inspirada nele, dá-se no presente, influenciada pela 

dinâmica e perspectiva deste, com a pretensão de atuar imediatamente e no futuro — pretensão 

essa que se esvazia, mas não se anula, na memória convertida em espetáculo. Jelin (2002) 

distingue dois tipos de memória: uma, de ordem independente da vontade das sociedades e dos 

sujeitos; outra, que é produto de um agenciamento simbólico operado com a finalidade objetiva 

de elaborar os sentidos de passado e, nesse caso, que inclui as datas comemorativas, os museus, 

os eventos religiosos, os livros, as novelas para esse fim, sendo basicamente narrativa. Com 

elaborar os sentidos de passado, quer-se dizer: apagar o que não interessa aos grupos de poder 

e ressaltar o que os legitima. Nesse ponto, Jelin (2002) apresenta dois perigos: o do excesso do 

passado, que ecoa o livro Os abusos da memória, de Todorov (2000), e o do esquecimento 

seletivo, instrumentalizado e manipulado. 

A solução, segundo a autora, para escapar dessa situação: 

 

Requer trabalhar, elaborar, incorporar memórias e lembranças no lugar de re-

viver e atuar. No plano psicanalítico, o tema se refere ao trabalho com o luto. 

O trabalho com o luto implica um processo intrapsíquico, consecutivo à perda 
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de um objeto de fixação, e por meio do qual o sujeito consegue dele se 

desprender progressivamente.24 (JELIN, 2002, p. 15, livre tradução) 

 

Em termos de coletividade, a história apresenta dois problemas para a superação da 

questão levantada pela socióloga argentina. Por um lado, muito se “trabalhou” sobre a memória, 

por exemplo da Shoah,25 mas, em princípio, considerando o grande número de narrativas que 

ainda trazem o assunto ao centro dos temas, é coerente afirmar que não foi possível 

“desprender-se” daquele “objeto de fixação”. Nos Estados Unidos, apesar de toda literatura e 

filmografia, a questão da escravidão da população de afrodescendentes, e a situação social 

legada a estes, permanece como centro nas discussões sobre a realidade atual do país. Por outro 

lado, com o tempo, alguns herdeiros daquelas ideias, convencidos de que “a coisa não foi tão 

grave assim”, parecem dispostos a defender, justificar e, mesmo, retomar as atitudes de seus 

antepassados. Portanto, elaborar o trauma não significa livrar-se dele, mas, de alguma maneira, 

é um desejável conforto a seu fardo, uma necessidade imperiosa para aqueles que sofreram a 

violência. Citando Freud (FREUD, 2011), Jelin (2002, livre tradução) complementa: “Este 

trabalho leva tempo, ‘se executa peça por peça com um gasto de tempo e de energia’”.26 Mais: 

“Implica poder esquecer e transformar os afetos e sentimentos, quebrando a fixação no outro e 

na dor, aceitando ‘a satisfação inerente a permanecer com vida’” (FREUD, 2011, p. 243, apud 

JELIN, 2002, p. 32, livre tradução).27 É necessário, portanto, tempo e energia que, em uma 

sociedade como a contemporânea, com tantas demandas rapidamente superpostas, talvez nunca 

sejam suficientes para atender efetivamente a nenhuma superação. 

No prefácio ao livro de Bernardo Kunciski (2014), Maria Rita Kehl pergunta: 

 

Quando termina a escrita de um trauma? Quantos anos ou décadas são 

necessários para que um fato traumático se incorpore à memória social sem 

machucar nem se banalizar? E qual o tempo necessário para se transformar o 

horror sem sentido em experiência estética compartilhada? (2014, p. 15) 
 

Pretendo diminuir, nesta tese, a carga psicanalítica que tem preenchido os trabalhos de 

crítica literária no que diz respeito à representação do trauma dos períodos de ditadura, até por 

                                                             
24 No original: “requiere trabajar, elaborar, incorporar memorias y recuerdos en lugar de re-vivir y actuar. En el 

plano psicoanalítico, el tema se refiere al trabajo del duelo. El trabajo del duelo implica un proceso intrapsíquico, 

consecutivo a la pérdida de un objeto de fijación, y por medio del cual el sujeto logra desprenderse 

progresivamente de dicho objeto”. 
25 Nome utilizado para o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, em lugar do termo Holocausto 

(SELIGMANN, 2003). 
26 No original: “Este trabajo lleva tiempo, ‘se ejecuta pieza por pieza con un gasto de tiempo y de energía’”. 
27 No original: “Implica poder olvidar y transformar los afectos y sentimientos, quebrando la fijación en el otro y 

en el dolor, aceptando ‘la satisfacción que comporta el permanecer con vida’”. 
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me faltar conhecimento para tal empreitada. Busco centrar minha reflexão no modo de 

construção das narrativas que aqui são avaliadas e nas posições que dentro delas representam o 

desdobramento daqueles fatos. Nesse sentido, considerando que outros trabalhos já se dedicam 

à leitura dos romances por uma perspectiva de testemunho, minha análise procura ler todas as 

obras deste trabalho como monumento, ou seja, como ficção, a fim de pensá-las também como 

agente de construção do imaginário de uma época. 

Voltando ao exercício de definir memória, Jelin (2002) destacará ainda dois tipos: a 

memória habitual e a narrativa. Aquela é rotineira, construída na repetição dos afazeres diários, 

familiares, de grupo, de classe. É a memória que orienta o comportamento amiúde e que, por 

sua naturalidade, não exige, de antemão, uma reflexão imediata de todos. Essa memória 

fortalece os vínculos com o grupo e, portanto, com a identidade deste. A memória narrativa é, 

de outro modo, aquela oriunda de um evento que desmonta a rotina cotidiana e problematiza os 

vínculos com a unidade, com a identidade. É advinda dos momentos traumáticos e exige um 

processo de reelaboração, de ressignificação, que pode colocar em xeque a identidade 

construída na memória cotidiana, seguida pelo grupo que viveu o trauma. Segundo a autora, o 

advento traumático expulsa o indivíduo de seu grupo, e seu retorno, de algum modo, impõe a 

reordenação narrativa, a fim de incluir “sua estranha história” no fluxo da “história normal”. 

 

O acontecimento lembrado ou “memorável” será expresso em uma forma 

narrativa, transformando-se no modo pelo qual o sujeito constrói seu sentido 

de passado, uma memória que se expressa por meio de um relato inteligível, 

com um mínimo de coerência.28 (JELIN, 2002, p. 27, livre tradução) 

 

O objetivo dessa reelaboração é organizar o evento novo dentro da memória cotidiana, 

para devolver uma coerência, uma unidade ao discurso que sustenta tanto a memória quanto a 

identidade do grupo. O resultado dessa busca de reequilíbrio é fruto da ordem dos discursos 

autorizados e estimulados socialmente por meio de datas de celebrações oficiais, monumentos, 

os “lugares de memória” (NORA, 1993), somados aos discursos que, sem autorização e 

incentivos, burlam as regras e fazem-se ouvir, oferecendo outras formas de compreensão da 

narrativa. Nessa disputa de discursos, parte visível da guerra de memórias, as escolhas temáticas 

da mídia diária e do afazer acadêmico colocam na ordem do dia aquilo que continuará na pauta 

da hora ou aquilo que se destinará aos arquivos e, quase sempre, à imobilidade e ao 

                                                             
28 No original: “El acontecimiento rememorado o ‘memorable’ será expresado en una forma narrativa, 

convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye un sentido del pasado, una memoria que se expresa en un 

relato comunicable, con un mínimo de coherencia”. 
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esquecimento. Porém, adverte Jelin (2002, livre tradução), “existem experiências que 

reaparecem de diversas maneiras em momentos posteriores, mas que não podem ser integradas 

narrativamente, aquelas às quais não se pode dar sentido”.29 

A colocação de Jelin (2002) remete-nos ao narrador de Walter Benjamin (1987), que, 

na Europa da década de 1930, estaria impossibilitado de contar suas experiências, pois os 

acontecimentos traumáticos da Primeira Grande Guerra (1914-1918), pelos quais passou, 

implicaram buracos em sua capacidade narrativa, o que inviabilizaria a testemunha de converter 

a experiência em discurso compatível com a violência detonadora da necessidade de organizá-

la, ainda assim, por outro lado, detonante também da necessidade incontornável de fazê-lo. A 

experiência vivida representaria a implosão da capacidade representativa, mas, ao mesmo 

tempo, exigiria sua realização. Logo, sua reconstrução jamais operará o retorno ao momento 

anterior ao trauma, nunca restituirá uma normalidade narrativa à memória. A elaboração é 

necessária, permanente, mas nunca total. 

Nesse sentido, considerando as variações do tipo de narrativas elaboradas pelo trauma, 

é possível compreender que a reconstrução para o superar ocorra por uma narrativa 

desarticulada, do ponto de vista da linearidade temporal e, em muitos casos, de uma organização 

coerente de suas partes. Em nossos dias, entretanto, o que seria a materialização possível 

produzida por um corpo traumatizado, estratégia racional de elaborar o irracional, transformou-

se em um recurso estilístico, como as figuras de linguagem, e, de algum modo, marca patente 

de alguma arte narrativa da contemporaneidade, ainda quando a história narrada não apresente 

a potência traumática que orientou o surgimento do recurso. 

Além disso, sempre vale destacar que Benjamin escreve em 1936, sob o impacto da 

Primeira Grande Guerra e dos rebuliços causados pelo clima que determinará a Segunda. Ou 

seja, é preciso não perder de vista que, se a experiência é intransponível e os soldados da 

Primeira Guerra, observados por Benjamin (1987), voltavam mudos do campo de batalha, o 

fato é que não “poucos mudos” falaram e permitiram a construção de parte do imaginário que 

se tem sobre aqueles períodos. Penso em Primo Levi, Imre Kertész, Jorge Semprún, como 

alguns exemplos para a Segunda Grande Guerra; Fernando Gabeira, Flávio Tavares e o próprio 

Bernardo Kucinsky, para a ditadura brasileira; Luis Sepúlveda, Roberto Bolaño e Isabel 

Allende, para a ditadura chilena; e, para a argentina, Rodolfo Walsh, Jacobo Timerman e Juan 

                                                             
29 No original: “hay vivencias pasadas que reaparecen de diversas maneras en momentos posteriores, pero que 

no pueden ser integradas narrativamente, a las que no se les puede dar sentido”. 
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Guelman, além daqueles analisados nesta tese. Em última instância, traumática ou não, 

nenhuma experiência é transponível plenamente ao discurso. 

A denominação escolhida por Jelin (2002) para a segunda memória, narrativas, dá bem 

a ideia da importância que o termo assumiu nos últimos anos, a ponto de, no noticiário 

brasileiro, por exemplo, ter entrado em seu vocabulário comum, a fim de apontar uma dimensão 

fantasiosa das versões apresentadas. Assim, se a narrativa, pela potência de sua história, 

apresenta um poder para sua fixação na pauta das pessoas e das instituições, é a repetição de 

sua aparição que fomentará sua instalação, e fixação, na ordem do dia. Sua manutenção como 

assunto da hora em determinadas “vitrines” gerará a discussão e, às vezes, as mudanças políticas 

para a compensação e/ou o desdobramento no futuro. Naturalmente, sendo ideia central nesta 

tese, a memória narrativa, gerada para dar conta de algo que escapou à memória cotidiana e que 

desorganizou o equilíbrio discursivo sobre o qual a ordem vigente se mantém, é efetivamente 

embutida de discursos, de interesses que respondem às forças que disputam o lugar central da 

história — as posições na guerra das memórias. É essa memória narrativa, no caso desta tese, 

essa narrativa, que vai trabalhar as feridas que tantas dificuldades têm em construir seu sentido 

e estruturar sua narrativa (JELIN, 2002), portanto, em se fazer memória para o indivíduo, mas, 

sobretudo, para a coletividade. Isso porque: 

 

São situações em que a repressão e o isolamento agem como mecanismos 

psíquicos que provocam interrupções e buracos traumáticos nas narrativas. As 

repetições e as dramatizações traumáticas são “tragicamente solitárias”, 

enquanto que as memórias narrativas são construções sociais comunicáveis a 

outros.30 (JELIN, 2002, p. 29, livre tradução) 

 

Memórias comunicáveis a outros, àqueles que não viveram, mas atuam na ordem do 

cotidiano, que apagam ou levantam os monumentos em cima dos textos que adotam. Portanto, 

mais uma vez importa destacar que a ideia de memória apresentada ultrapassa o sentido de fruto 

da experiência vivida pessoalmente, indo acumular-se ao lado desta pelo acréscimo da ideia de 

memória transmitida por outros, por experiências de leituras de toda textualidade, seja 

jornalística, didática, jurídica e/ou artística, quer dizer, literária, cinematográfica etc. 

Se existe uma série de memórias, Jelin também descreve uma série de esquecimentos, 

já insinuada na citação de Le Goff (1990). Entre eles, os esquecimentos, há aquele “produto de 

                                                             
30 No original: “Son situaciones donde la represión y la disociación actúan como mecanismos psíquicos que 

provocan interrupciones y huecos traumáticos en la narrativa. Las repeticiones y dramatizaciones traumáticas 

son ‘trágicamente solitarias’, mientras que las memorias narrativas son construcciones sociales comunicables a 

otros”. 
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uma vontade política do esquecimento e silêncio por parte dos atores que elaboram estratégias 

para ocultar e destruir provas e rastros, impedindo assim recuperações de memórias no futuro 

[…]”31 (JELIN, 2002, p. 29, livre tradução). Nesses casos, “existe um ato político voluntário de 

destruição de provas e marcas, com o objetivo de promover esquecimentos seletivos a partir da 

eliminação de provas documentais”32 (JELIN, 2002, p. 30, livre tradução). Além disso: 

 

Toda política de conservação e de memória, ao selecionar marcas para 

preservar, conservar ou comemorar, tem implícita uma vontade de 

esquecimento. Isto inclui, evidentemente, os próprios historiadores e 

pesquisadores que escolhem o que contar, o que representar ou o que escrever 

em um relato.33 (JELIN, 2002, p. 30, livre tradução) 

 

Isso inclui, com certeza, os romancistas, os pintores, os cantores, enfim, todos os que 

selecionamos nosso repertório a partir do vasto arquivo (FIGUEIREDO, 2017) disponibilizado 

pelos poderes em disputa: “o esquecimento coletivo vem do desejo ou da necessidade de um 

grupo social de querer esquecer ou denegar o acontecido. A denegação é uma dupla negação: 

afirmar que não aconteceu aquilo que efetivamente ocorreu” (FIGUEIREDO, 2017, p. 29). A 

seleção, porém, conforme aponta Jelin (2002), acerca-se da impossibilidade da memória total, 

nos moldes de Funes, o já clássico personagem borgeano (BORGES, 1998). É, portanto, uma 

necessidade selecionar o que será considerado como memória e o que desaparecerá. 

Dessa forma, a memória à qual se refere este trabalho é a memória narrativa, não 

cotidiana, fruto de um evento traumático que exige, para sua superação e o retorno à 

normalidade, a elaboração como narrativa. No caso desta tese, vou procurá-la dentro do 

arquivo, conceito que descrevo a seguir, que acaba alimentando e sendo alimentado por 

narrativas de origens e estilos dos mais diversos. Esse arquivo fornecerá o material para 

construir o imaginário coletivo que estrutura os valores da sociedade. Ele é fruto de uma base 

construída com um pouco de uma memória pessoal, “interna”, mas alimentado principalmente 

pelas narrativas criadas pelo “externo”, a moldura, o “frame”, sobretudo o repertório das 

narrativas para as massas, entre elas: a narrativa educativa e histórica, a artística e a jornalística. 

Contrapondo as ideias de história e memória, Pierre Nora (1993) escreve sobre esta: 

                                                             
31 No original: “Producto de una voluntad o política de olvido y silencio por parte de actores que elaboran 

estrategias para ocultar y destruir pruebas y rastros, impidiendo así recuperaciones de memorias en el futuro…”. 
32 No original: “hay un acto político voluntario de destrucción de pruebas y huellas, con el fin de promover olvidos 

selectivos a partir de la eliminación de pruebas documentales”. 
33 No original: “toda política de conservación y de memoria, al seleccionar huellas para preservar, conservar o 

conmemorar, tiene implícita una voluntad de olvido. Esto incluye, por supuesto, a los propios historiadores e 

investigadores que eligen qué contar, qué representar o qué escribir en un relato”. 
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[…] a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 

ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e de repentinas 

revitalizações. (p. 21) 

 

Longe da vulnerabilidade dialética da lembrança e do esquecimento, a memória já é 

arquivo, espaço que deve “se lembrar por ela e (que) desacelera os sinais onde ela se deposita, 

como a serpente sua pele morta” (NORA, 1993, p. 15). Nora afirma que o que, hoje, “chamamos 

memória é, de fato, a constituição gigantesca e vertiginosa do estoque material daquilo que nos 

é impossível lembrar, repertório insondável daquilo que poderíamos ter necessidade de nos 

lembrar” (NORA, 1993, p. 15). 

O historiador marca a passagem de memória a arquivo e, nesse sentido, permite pensar 

uma aproximação semântica entre os dois conceitos e história, como tento traçar a seguir: em 

uma comunidade primitiva, a memória estava ligada ao indivíduo, à sua história particular e à 

de sua família. Era o narrador de Benjamin (1987) e a “memória de reconstrução generativa” 

(LE GOFF, 1990), aquela que não está baseada numa reconstrução palavra a palavra, mas numa 

ideia geral dos fatos. Era a memória orgânica, estando presa ao corpo do narrador, que a retinha 

de maneira geral. O destino dessa memória era a manutenção de uma base mínima que 

permitiria o reconhecimento dos membros daquela família, daquele clã. Com o passar do tempo 

e o aprimoramento das técnicas de escrita, parte dessa memória iria se convertendo em arquivo, 

ou seja, seria materializada externamente, ampliando o espectro que a levaria, em um momento 

posterior, convertida em sinônimo de identidade, a unir os componentes daquele clã aos 

membros de outros clãs. Com a democratização da escrita, o potencial acumulativo do arquivo 

amplia-se, e chegamos ao momento das tribos e, em uma instância mais à frente, ao das nações. 

Na atualidade, com a ampliação da escrita e a capacidade de armazenamento de todo tipo, o 

arquivo supera a memória e passa a existir por si mesmo, projetando-se também como uma 

memória do arquivo. 

A história seria a operação realizada por representantes dos clãs, da sociedade, ou, como 

os nomeou Derrida (2001), os magistrados superiores, sempre passível de atualização, nos 

elementos oriundos do arquivo-memória. Ou, como escreve Le Goff (1990, p. 440): “a memória 

coletiva e a sua forma científica, a história”. Portanto, de algum modo, um livro sempre é a 

materialização de uma memória, logo, um arquivo, logo, história, uma vez que já está sobre o 

império da coordenação e da hierarquização de informações e disponível ao cuidado dos 
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profissionais da história, aos quais caberia decifrar os meandros de sua produção e colocá-los a 

dar conta do tempo e do tempo de sua produção. 

O problema que apresenta Nora na sociedade contemporânea é: quando todos os 

integrantes da família, clã, sociedade, exigem, fomentam a produção do arquivo de suas 

memórias, inviabilizam a memória. Se um dia a memória foi orgânica, ou seja, esteve presa 

àquele narrador perdido, que, apesar disso, “dominava” a versão da história, com a 

externalização hiperbolizada na era da computação, por abundância, sua materialização externa 

representaria seu fim, pago com o nascimento do arquivo. 

Entendo que tal situação anunciava-se já com a criação da imprensa, na Europa, que 

multiplicou de forma inimaginável a informação e o número de leitores no fim da Idade 

Média.34 Efetivamente, conforme a história nos mostrou, o dilema de Nora (1993) é um 

problema menor: não é a abundância de narradores, produtores de memória, que pode colapsar 

a história. A produção sempre foi abundante, mas sempre teve, e naturalmente ainda tem, quem 

detenha o poder para definir o que será esquecido e o que deve ser lembrando. A conclusão 

salta aos olhos: sempre houve uma luta pela memória. Portanto, o que mais deve ser alvo de 

atenção é o fato de que, com a multiplicação quase ao infinito da memória-arquivo, passa a ter 

cada vez mais relevância o exercício de sua construção pela seleção de dados desse arquivo, o 

que constitui o trabalho da história como ciência, logo, trabalho de ordem técnica, operado 

pelos iniciados, ou, novamente, pelos magistrados superiores. Em todo caso, distante do corpo 

no qual se originou. Ou seja, o problema, instransponível desde já, é o que se perde na força 

que, até inconscientemente, atua sobre os iniciados. 

Entretanto, referente ao tema desta pesquisa, pode-se ver a situação apresentada por 

Nora (1993) ainda de outro modo: as dificuldades multiplicam-se para os que reivindicam 

alguma justiça por meio da reconstituição dos fatos, da reorganização do discurso histórico: se 

o arquivo expande-se de modo exponencial, atendendo ao desejo de criar memória de todos os 

membros da família, a capacidade de selecionar os dados não segue na mesma proporção. O 

resultado será, a exemplo dos 15 minutos de fama da célebre frase de Warhol,35 o surgimento 

de uma memória-celebridade, com até menos tempo de projeção, quer dizer, publicidade. O 

raciocínio é repetitivo: convertida em celebridade, a memória passa a espetáculo e orientará a 

                                                             
34 Como analogia, a título de exemplo, e para o Brasil de 2019 isso ainda é significativo, em 1795 Tom Paine 

publica Os direitos do homem, que vende mais de 200 mil exemplares na Inglaterra (MARX; ENGELS, 2005, p. 

14). Não é possível afirmar que a multiplicação de leitores e de intérpretes das leis sociais tenha causado um 

colapso da história na Inglaterra. 
35 Refiro-me à célebre frase de Andy Warhol: “No futuro, todo mundo será famoso por quinze minutos.” 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/19/cultura/1455880264_110675.html. Acesso em: 23 jun. 

2019. 
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pauta social como tal, principalmente nos espaços a ela destinados, os espaços de memória, isto 

é, museus, praças, ruas, datas (co)memorativas etc., mas também livros, palestras, congressos, 

teses, artigos etc. Tais quais as celebridades de Warhol, as memórias-celebridades, exigentes 

de sua perpetuação, são muitas e, como a máquina de produzir memória-arquivo na 

contemporaneidade não para, acabam esvaziadas do objetivo que, algum dia, orientou-lhes o 

princípio: a permanência através de sua realização e atuação como fato, como verdade, para a 

reorganização da narrativa de sua história, com um ajuste de contas entre aqueles que a 

protagonizaram. Desse modo, as memórias-celebridades tornam-se, inevitavelmente, um fim 

em si mesmas. Mais ainda: convertem-se em meio para a existência dos lugares de memória. 

O desafio levantado por Nora (1993) é central, pois, entre outras coisas, apresenta o 

problema de uma desierarquização daquilo que seria mais digno de memória: se todo 

acontecimento e toda vida lutam por um prolongamento de si mesmos e, nesse sentido, têm 

direito a constituírem-se em memória, portanto arquivo, como organizar para que essa 

memória-arquivo tenha uma função maior do que a de lutar apenas por si mesma como lugar 

de memória? Retomando Richard (2001): como não terminar por se tornar nova afronta às 

vítimas de um Estado que opera pela violência o silenciamento? Mais: em caso de indenização 

por parte do Estado às vítimas, como fazer para que sua permanência, da memória, eduque e 

direcione a energia estatal, a fim de evitar uma renovação da barbárie? 

O problema desse esvaziamento é real, mas é preciso observar que, a despeito de Warhol 

e de Nora (1993), algumas celebridades permanecem, algumas memórias convertidas em arquivos 

trabalham operando certas mudanças de atitude, e até na ordem legal. É o que permitem pensar as 

condenações na Argentina e no Chile, resultantes de memórias que, não apagadas, lograram 

reverter as leis de anistia destes países. Nesse sentido, talvez, o número de vozes repetindo e 

provando a mesma história seja importante para os resultados efetivos de sua (re)elaboração, daí a 

diferença do “acerto de contas” ocorrido no Brasil, na Argentina e no Chile. 

Também não cabe, ao reconhecer a incapacidade atual de lidar com um número infinito 

de informação, hierarquizá-la entre o relevante e o sem-importância, no sentido de a história de 

um general, de um soldado ou um civil, até porque, muitas vezes, não há, de antemão, sinais 

que indiquem o que tem mais relevância e o que não tem para a (re)construção da complexidade 

da história humana. A tecnologia de armazenamento da memória, quer dizer, o arquivo, que já 

foi o papiro, chegou às “nuvens” e, mais do que nunca, tem autorizado que a seleção seja feita 

por um número cada vez maior de iniciados. De todas as soluções, limitar oficialmente, de cima 

para baixo, a produção de memória-arquivo não responde ao mais adequado eticamente. 



40 

 
 

Além disso, é possível que isso seja bom e que o que Nora (1993) compreende como 

problema seja, com Le Goff (1990), um aperfeiçoamento da matéria do historiador, que, tendo 

se ampliado quase ao infinito, exigirá um cientista cada vez mais sofisticado, capaz de 

condensar em seu material de trabalho também vozes que, antes, eram silenciadas, também em 

seu arcabouço teórico os documentos que, agora, são os monumentos orais, as ficções, os 

testemunhos, as reportagens, enfim, toda a gama de narrativas que possa lapidar a interpretação 

que esse profissional fará dos fatos. O tamanho do arquivo exigirá um historiador, e um crítico 

de arte, cada vez mais refinado, cada vez mais capacitado para destacar os imperativos 

norteadores de seu tempo. 

Assim, o problema apontado por Nora (1993) é, na verdade, a continuação de outro, 

anterior e mais enraizado, o da hierarquia de quem pode gerar, ter acesso e analisar o arquivo, 

qual fonte é confiável e o que a faz confiável. Na verdade, portanto, o problema pode ser o 

início da solução. Ou de acordo com Richard (2001), 

 

A memória é um processo aberto de reinterpretação do passado que desfaz e 

refaz seus nós para que produzam novamente acontecimentos e 

compreensões. A memória atualiza o dado estático do passado com novas 

significações não concluídas que colocam a lembrança a trabalhar, levando 

começos e finais a reescrever hipóteses e conjecturas para desmontar com ela 

as chaves explicativas das totalidades excessivamente seguras de si mesmas.36 

(p. 29, livre tradução) 

 

Ainda que haja o risco da utilização infinita dessas releituras com o intuito de apagar as 

leituras que efetivamente contribuiriam para o aperfeiçoamento da vida, e a busca de justiça, 

possibilitando, por exemplo, que a reinterpretação seja usada para, em vez de desvendar, vendar 

a tentativa de compreensão do passado, esse mar de memória tem muito mais a ajudar no 

aperfeiçoamento da história. Do mesmo modo, no aperfeiçoamento das narrativas de que se 

alimenta, a começar pela literatura, no sentido de permitir o surgimento de novos continentes, 

novas formas de compreensão da vida. 

Embora já tenha sido um pouco adiantado, passemos agora a uma reflexão mais detida 

sobre o conceito de arquivo. 

 

                                                             
36 No original: “La memoria es un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos 

para que se ensayen de nuevo sucesos y comprensiones. La memoria remece el dato estático del pasado con 

nuevas significaciones sin clausurar que ponen su recuerdo a trabajar, llevando comienzos y finales a reescribir 

nuevas hipótesis y conjeturas para desmontar con ella el cierre explicativo de las totalidades demasiado seguras 

de sí mismas”. 
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2.2 O ARQUIVO DE DERRIDA E FOUCAULT 

 

Logo no início de seu Mal de arquivo, Derrida (2001) explica o nome: 

 

Este nome coordena aparentemente dois princípios em um: o princípio da 

natureza ou da história, ali onde as coisas começam — princípio físico, 

histórico ou ontológico —, mas também o princípio da lei ali onde os homens 

e os deuses comandam, ali onde se exerce a autoridade, a ordem social, nesse 

lugar a partir do qual a ordem é dada — princípio nomológico. (p. 11) 

 

Em seguida, Derrida (2001) identifica a partícula arkhê, “na memória do nome”, e, em 

um salto para o paradoxo, classifica como “aquele que abriga” e, portanto, “aquele que 

esquece”, ou seja, escolher um aspecto para recordar é escolher todos os demais para esquecê-

los, mas também para, a partir do momento em que está guardado, armazenado, permitir o 

esquecimento deste, porque, se houver vontade, pode ser recordado. Derrida leva-nos, então, 

ao grego arkheîon, “inicialmente uma casa, um domicílio, um endereço, a residência dos 

magistrados superiores, os arcontes, aqueles que comandam” (DERRIDA, 2001, p. 12), 

portanto a casa da autoridade capaz de interpretar a lei e onde se guardam os documentos 

oficiais. Evidentemente, o jogo de palavras não escapa ao autor, Mal de arquivo e arquivo do 

mal, e reitero-o aqui para salientar as duas acepções já apontadas antes: a primeira, ligada ao 

excesso, ao hábito cumulativo do arquivo, próxima à preocupação de Nora (1993). Excesso que 

inspira a reflexão de Sarlo (2005) e de Torodov (2000), conforme veremos mais à frente. A 

segunda, mais comezinha: que aponta para o modo de manipulação do arquivo, que pode 

transformá-lo em arquivo do mal, no sentido de colocá-lo a serviço da injustiça, ou, nas palavras 

de Paul Ricœur, por meio do livro de Figueiredo, inviabilizando o dever de memória, que seria 

“o dever de fazer justiça, pela lembrança, a um outro que não o si” (RICOEUR, 2007, p. 101, 

apud FIGUEIREDO, 2017, p. 13). Na direção do que afirma Nora, representa a doença do 

arquivo, no sentido de provocar sua inutilidade, ou, infinito, o arquivo já não tem compromisso 

com aquilo que o fomentou, mas com outra coisa e consigo mesmo. 

Nesse sentido, vale citar o ensaio de Freud, Lembranças encobridoras (FREUD, 1969, 

p. 329-354), no qual chama a atenção para um comportamento da mente, esse arquivo 

desorganizado: o de selecionar fatos de menor relevância, que serão recordados a posteriori, 

em detrimento de fatos marcantes, traumáticos, que ficarão recalcados. No ensaio, Freud (1969) 

sugere que essa lembrança é uma criação posterior, que visa a encobrir recordações que 

pudessem causar dor ao corpo traumatizado. O cérebro é o protoarquivo, interno, orgânico, 
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desdobrado nas próteses, portanto externas/estranhas ao corpo, que são os livros, as bibliotecas, 

as praças, os monumentos, as datas (co)memorativas, os lugares de memória (NORA, 1993). 

Do micro ao macro, a própria sociedade pode optar por desenvolver outros temas, a fim 

de se desviar do processo doloroso, para retomá-lo em um cenário mais ameno, quando o dano 

seja menos nocivo ao corpo social. Se a premissa da psicanálise estiver correta e o trauma só 

puder ser superado com seu tratamento, que se constitui basicamente na elaboração narrativa 

do trauma (TODOROV, 2000), o corpo social pode adiar o tratamento doloroso para, 

distanciando-se da dor, diminuir a contundência da reconstituição que devolveria a naturalidade 

narrativa das relações. Isso porque, no raciocínio instintivo elaborado pelo corpo, a dor desse 

momento ainda seria trauma, e não tratamento. Tal movimento generoso explicaria, no caso 

brasileiro, o número limitado da produção narrativa sobre o tema — e o livro Os visitantes, de 

Bernardo Kucinski, que analisamos aqui, ficcionaliza os transtornos dessa produção. Por essa 

perspectiva, está claro que os escritores argentinos e chilenos escolheram outra forma de 

tratamento. Do macro ao micro, cada pessoa determina o tempo e a intensidade com que pode 

começar o tratamento. 

Voltando a Derrida (2001), este destaca que o princípio arcôntico do arquivo é também 

o princípio de consignação, isto é, de reunião. Compara o arquivo a um penhor e escreve que a 

“técnica de arquivamento comanda aquilo que no próprio passado instituía e construía o que 

quer que fosse como antecipação do futuro. E como garantia. O arquivo sempre foi um penhor 

e, como todo penhor, um penhor do futuro” (DERRIDA, 2001, p. 31). Penhor, como aquilo que 

se guarda para ser resgatado e, por isso, é passível de ser “esquecido”, pois não pode ser 

esquecido definitivamente, se está disponível no arquivo. No caso que nos toca, é plausível 

considerar que a experiência traumática vivida por uma nação constituiu uma espécie de valor 

que pode ser devolvido ao Estado, à sociedade, a fim de que, em um acerto de contas, restitua 

as coisas a seu lugar: transforme a memória narrativa em memória cotidiana. 

Em A quien corresponda, o argentino Martín Caparrós (2008) faz leitura contundente 

dessa situação e apresenta uma sociedade em que ter um morto pela ditadura é ter certa forma de 

prestígio, de valor social de honra, com o qual se pode negociar com o Estado. Por outro lado, ter 

um colaborador, como em Una misma noche, de Leopoldo Brizuela (2012), pode ser um 

embaraço tanto para entendê-lo quanto para se identificar nas relações de poder que disputaram 

o passado e disputam a atualidade: a submissão e a simpatia, mais do que espontâneas, em muitos 

casos, foram moedas necessárias à sobrevivência. Concretizando a metáfora de Derrida (2001), 

as indenizações, o capital simbólico que transformou perseguidos sobreviventes em políticos de 
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forte apelo social, as condenações de sequestradores de criança, violadores, torturadores e 

assassinos podem ser compreendidas entre as formas de restituição desse penhor. 

A síntese do pequeno livro de Derrida (2001) permite oferecer uma concepção de 

arquivo para esta tese: aqui, arquivo é o conjunto de narrativas, documentos, que uma sociedade 

armazena sobre si e sobre um tema. Em Derrida, as narrativas envolvem as escritas ficcionais 

e as não ficcionais, portanto está inserida toda a textualidade que possa ser convertida em 

memória dos acontecimentos referidos àquela sociedade ou àquele tema. O arquivo como 

prótese da memória, está composto por documentos oficiais, lidos, referendados e interpretados 

pelos magistrados superiores, entretanto acabam sendo de seu universo também as versões que, 

por um motivo ou por outro, escapam ao compêndio de textos e interpretações das autoridades 

autorizadas. Nessa compreensão, inserem-se as memórias dos viventes da experiência, as 

testemunhas e os que trabalham sobre os vestígios dessas experiências: pesquisadores, 

jornalistas, escritores e outros. Inserem-se as textualidades que, não trabalhando sobre os 

vestígios de tais experiências, vão elaborar, articular os textos disponíveis no arquivo: os 

ficcionistas. O movimento é tautológico: não se pode escrever sem utilizar nem ampliar o 

arquivo; e também: arquivo é, ao mesmo tempo, o lugar de guarda e o objeto guardado, ao 

mesmo tempo, o objeto consultado e o que se escreve a partir da consulta, nesse diálogo. Ou, 

nas palavras de Figueiredo (2017, p. 27), “documentos de toda ordem funcionam como 

elementos de arquivo”. 

Dada a extensão do arquivo, é natural que os magistrados superiores tenham sentido 

necessidade de compartimentá-lo em saberes diversos, cuja hermenêutica pertenceria a alguns 

entre os próprios. De modo que, assim, determinado magistrado seria encarregado dos arquivos 

que foram catalogados sob a marca de ficcionais; outro responderia pelos pedagógicos; outro, 

pelos da ciência médica; outro ainda, pelos da astrologia, da história, e assim sucessivamente. 

Com o passar do tempo, os magistrados superiores mudam, apesar dos movimentos de 

manutenção, o novo acaba entrando pela fresta e redefinindo a organização do arquivo. É assim 

que arquivos, que antes pertenciam aos documentos da história, têm suas passagens 

reconhecidas como ficções — como ensina Costa Lima (2006). Em outra direção, a ficção 

apropria-se dos discursos psicanalítico, histórico, jornalístico, jurídico, botânico e, por que não, 

ficcional, a fim de construir e problematizar a si mesma e, com isso, seu entorno. 

O arquivo desta tese está composto por obras que, para um encaixe em uma classificação 

de gênero textual, compreendem-se como narrativas, lidas prioritariamente como ficção, 

embora essa categoria apresente certas dificuldades para dar conta de alguns textos analisados, 
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principalmente o Diario de una princesa montonera — 110% verdade, da argentina Mariana 

Eva Pérez (2012). Desconsiderarei, portanto, sua proposta em se enquadrar na divisão entre 

ficcional ou relato, e, daí, não entrarei profundamente nas considerações acerca da literatura de 

testemunho e da literatura de testimonio, fazendo apenas algumas considerações fundamentadas 

no livro de Seligmann-Silva (2013). 

Para Foucault (2008, p. 146), o arquivo é constituído pelos “sistemas de enunciados 

(acontecimentos de um lado, coisas de outro)” que, por sua vez, estão constituídos “na 

densidade das práticas discursivas que instauram os enunciados como acontecimentos”. Não é 

o lugar, a prótese, em que toda a memória se guardaria, mas o sistema que faria 

 

[…] com que tantas coisas ditas por tantos homens, há tantos milênios, não 

tenham surgido apenas segundo as leis do pensamento, ou apenas segundo o 

jogo das circunstância, que não sejam simplesmente a sinalização, no nível 

das perfomances verbais, do que se pôde desenrolar na ordem do espírito ou 

na ordem das coisas. (FOUCAULT, 2008, p. 146) 
 

O arquivo é, antes de mais nada, um critério de seleção, nunca estático nem permanente, 

de “regularidades específicas”, que permite o nascimento de determinados sistemas de 

enunciados, sendo estes, muito simplificadamente, uma função que se apoia em conjuntos de 

signos e que, para se realizar, requer: 

 

[…] um referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem 

mesmo um objeto, mas um princípio de diferenciação); um sujeito (não a 

consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma posição que pode 

ser ocupada, sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um campo 

associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na qual foi 

articulada, mas um domínio de coexistência para outros enunciados); uma 

materialidade (que não é apenas a substância ou o suporte da articulação, mas 

um status, regras de transcrição, possibilidades de uso ou de reutilização). 

(FOUCAULT, 2008, p. 130) 

 

Como vemos, o arquivo de Foucault já opera uma pré-seleção daquilo que fará parte de 

seu compêndio, que responde às possibilidades disponíveis nas circunstâncias de sua 

composição. “É um sistema de discursividade que estabelece uma conexão de certos discursos 

com outros certos discursos, excluindo todos os demais” (SIMIONI, 2016, p. 173-191). Mais: 

no arquivo, o que encontramos são sistemas que, na densidade das práticas discursivas, 

instauram os enunciados como acontecimentos e coisas. A diferenciação operada por Foucault 

é efetiva para uma prática discursiva que pretenderia restaurar o passado e, na medida do 

possível, restaurar alguma justiça, mas acaba revelando-se apenas como linguagem, ou seja, 
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indicando a evidente incapacidade da linguagem de restaurar tanto o acontecimento quanto a 

coisa. Em outras palavras, estamos outra vez diante da imanente característica platônica da 

linguagem, sua natural incapacidade de substituir o objeto, de presentificá-lo efetivamente. 

Entretanto, assim como em Walter Benjamin (1987), há em Foucault um salto, uma 

trampa, que permite desviar dessa dimensão puramente linguística e enuncia uma condição de 

realidade. É o que Foucault denomina de “a priori histórico” e que se constituiria por uma 

positividade das análises. Essa positividade substitui o fundamento transcendental pela 

descrição das relações de exterioridade, a busca da origem pela análise dos acúmulos, a busca 

das totalidades pela análise da raridade (FOUCAULT, 2008). Fundamentalmente, o a priori 

histórico foucaultiano, ciente de ser incapaz de alguma totalidade, afirma a coisa, o referencial, 

afirmando sua incapacidade de trazer a coisa, o referencial; portanto, afirma sua incompletude, 

seu work in progress, sua permanente reconstrução. O que resta, então, é o que a humanidade 

tem sempre utilizado para constituir seus argumentos de verdade. Foucault opera o 

esvaziamento da potência transcendente de conceitos como verdade e lega-nos, com seu a priori 

histórico, algo que ocupará seu lugar. Em outras palavras, não se trata tanto de anular os 

conceitos propriamente ditos, mas de olhá-los com cuidados, consciente da engrenagem maior 

que os encorpam e diluem conforme os interesses da época. 

O arquivo foucaultiano atenua o problema levantado por Nora (1993), pois já não seria 

tudo, já não sofreria do mal de Funes (BORGES, 1998), uma vez que processaria uma seleção 

de entrada, de acordo com as possibilidades de surgimento dos enunciados e, de algum modo, 

estaria preso àquele primeiro formato que, hierarquizando o que é digno de memória, portanto 

que deve ser guardado, e o que não é digno, portanto, nem entraria no arquivo, logo não se 

converteria em memória, muito menos em história, faria a seleção inteligível do arquivo. Mais 

interessante ainda: respondendo a uma possibilidade/permissão do tempo, a acumulação infinita 

do arquivo não resultaria em problema, pois os discursos permitidos por ele estariam dentro de 

um sistema de controle da materialidade, “que há muito tempo se cuida de sua aparição; que 

lhe foi preparado um lugar que o honra mas o desarma” (FOUCAULT, 2007, p. 7). 

O que Nora (1993) parece desconsiderar é que o movimento empreendido pela 

multiplicação das memórias é o mesmo operado por Foucault quando, em Arqueologia do saber 

(2008), desmonta mesmo a ideia de unidade para elevá-la a produto de um sistema, nunca 

estático, sem origem, que constrói e altera as configurações que modificam o tempo todo a 

concepção de unidade — e a unidade. Nesse sentido, implodiu-se o conceito de história, ao 

conferir materialidade a um sem-número de memória, mas ele não se apaga, pelo contrário, 
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expande-se e, em consequência, como já dito, exige magistrados superiores ainda mais 

qualificados. 

Portanto, para responder à demanda de nossos dias, tendo a pensar que será mais 

proveitoso que, seguindo a lógica do a priori foucaultiano, ou seja, o conceito de história, 

estando mais apoiado pelo regime de enunciados nascentes na contemporaneidade, deve 

ampliar-se para incorporar às novas narrativas que exigem, e merecem, fazer parte do arquivo. 

Até porque voltar ao modelo antigo, além de impossível, provavelmente não seja o desejável. 

O caminho é permitir que essas memórias configurem-se em arquivo e, do mesmo jeito que 

criamos uma tecnologia que permitiu seu armazenamento ilimitado, que já vimos que não é 

total, desenvolvamos uma para tratar, então, dessa memória-arquivo que nos lega o advento da 

internet e seu oceano diariamente acrescido por milhões de imagens, textos, sons, em uma 

palavra: discursos. Já que as unidades anteriores nunca deram conta da complexidade que 

propunham organizar, representando a visão das classes dominantes, “suponho que se queira 

construir unidades igualmente abstratas e problemáticas, ao invés de acolher as que eram 

apresentadas com indubitável evidência, ou, pelo menos, com uma familiaridade quase 

perceptiva” (FOUCAULT, 2008, p. 89). 

Há ainda a significante observação de Dalmaroni, vislumbrada anteriormente na 

assertiva de Rojo: 

 

Nos anos 1980, os críticos literários tornaram-se arquivistas não apenas para 

imitar Michel Foucault, nem apenas como costume daquilo que havia sido 

uma estratégia para se esconderem dos repressores, senão também porque os 

méritos eruditos, positivistas ou historiográficos de seu trabalho iam 

compensando, em termos profissionais, a impossibilidade de reclamar ou 

atribuir uma função ou uma eficiência política imediata a seu discurso sobre 

o presente.37 (DALMARONI, 2004, p. 98, livre tradução) 

 

Já é hora de voltar ao exigente presente. Opto, então, por trabalhar com o discurso e esse 

novo cenário, sabendo desde já suas limitações, mas os considerando superiores aos que 

oferecia o sistema anterior; se amanhã as gerações posteriores descobrirão novos itinerários, ou 

velhos, não cabe adivinhar. As reflexões de Foucault nesse aspecto oferecem o importante 

contributo de não tomar a verdade como substantivo singular, mas como plural. 

                                                             
37 No original: “En los años ochenta los críticos literarios se hicieron archivistas no solo para imitar a Michel 

Foucault, ni solo como habituación de lo que había sido una estrategia de sustracción del cuerpo a los represores, 

sino también porque los méritos eruditos, positivistas o historiográficos de su labor iban contrapesando en 

términos profesionales la imposibilidad de reclamar o atribuir una función o una eficacia política inmediata a su 

discurso sobre el presente”. 
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2.3 GUINADA SUBJETIVA E EXCESSO DE MEMÓRIA — OU DA LEITURA DE 

SARLO E TODOROV 

 

Após vincular a necessidade de memória, através de uma avaliação das calamidades da 

Europa do século passado, Todorov (2000) sugere que a reconstrução do passado é percebida 

como um ato de oposição ao poder e que a memória é uma seleção entre diversas memórias, 

sendo, portanto, mais interessante pensar em seu uso, na utilidade que se dá a essa recuperação. 

Afirma: “não se pode justificar o uso enganador com a necessidade de recordar” (TODOROV, 

2000, p. 17). Com o advento da modernidade e sua acelerada capacidade de consumir 

informação, estaríamos fatalmente condenados a festejar o esquecimento e a contentar-nos com 

os prazeres do momento. 

 

No caso, a memória estaria ameaçada, já não pela supressão de informação, 

mas pela superabundância. Portanto, com menor brutalidade, mas com mais 

eficácia — no lugar de fortalecer nossa resistência, seríamos meros agentes 

que contribuem para aumentar o esquecimento —, os Estados democráticos 

conduziriam à população ao mesmo destino que os regimes totalitários, quer 

dizer, ao reino da barbárie.38 (TODOROV, 2000, p. 15, livre tradução) 

 

Ou seja, se em um momento a memória correu risco de morrer por desidratação, agora 

periga sucumbir por afogamento. Essa preocupação, já vimos que, se não está resolvida segundo 

o pensamento de Foucault e as considerações realizadas nesta tese, está remediada. Mas o foco 

de Todorov (2000) não é o excesso de memória, mas o uso, a utilidade que se lhe dá, e, nesse 

sentido, é interessante, pois aponta, com ou sem memória, para o mesmo resultado dos regimes 

autoritários: a barbárie. Assim, referindo-se à superação do trauma pela recuperação das 

recordações reprimidas, sugere o que seria o bom uso da memória: 

 

Porém, o que fará o sujeito com eles, a partir do momento em que os tenha 

reintegrado à sua consciência? Não tratará de atribuir-lhes um lugar dominante 

— o adulto não poderia regular sua vida segundo suas recordações da infância 

—, senão que melhor fará com que ocupem uma posição periférica, onde 

sejam inofensivos; com o objetivo de controlá-los e melhor desativá-los.39 

(TODOROV, 2000, p. 24, livre tradução) 

                                                             
38 No original: “En tal caso, la memoria estaría amenazada, ya no por la supresión de información sino por su 

sobreabundancia. Por lo tanto, con menor brutalidad pero más eficacia — en vez de fortalecerse nuestra 

resistencia, seríamos meros agentes que contribuyen a acrecentar el olvido —, los Estados democráticos 

conducirían a la población al mismo destino que los regímenes totalitarios, es decir, al reino de la barbarie”. 
39 No original: “Pero ¿qué hará con ellos el sujeto, a partir del momento en que los haya reintegrado a su 

conciencia? No tratará de atribuirles un lugar dominante —el adulto no podría regular su vida según sus 

recuerdos de infancia —, sino que más bien los hará retroceder a una posición periférica donde sean inofensivos; 

a fin de controlarlos y poder desactivarlos”. 
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O problema está no passado imobilizador do presente, e que tem, por sua vez, 

sequestrado o futuro, na utilização do passado de modo que este se autoalimente e opere o 

fortalecimento de si mesmo por meio de uma motivação revanchista e geradora de novas 

violências. O bom uso da memória, segundo Todorov (2000), por um lado, permite a superação 

do trauma por sua elaboração, e, por outro, saindo da dimensão privada e chegando à pública, 

autoriza que a recordação desdobre-se como analogia e generalização, transformando-se em um 

exemplo do qual se tira uma lição. Estamos, portanto, diante de uma função pedagógica da 

memória. A primeira estaria presa a si mesma, como única, irreproduzível e insuperável, 

exigindo o sacrifício do presente; a segunda, tornada pública, permitiria a comparação, a lição 

e, em consequência, a justiça. Todorov exemplifica tais possibilidades de lidar com o passado 

com diversos autores que, em sua concepção, conseguiram sair de sua dor e construir com ela 

uma lição para o desenvolvimento da discussão, levando o tema da memória ao campo da 

justiça. Também, por comparação, sempre considerando o aspecto da justiça, analisa 

barbaridades de toda espécie: a Shoah, os armênios, os campos de concentração soviéticos, o 

massacre dos índios e de africanos durante a colonização da América. 

Por outro lado, Beatriz Sarlo (2005) começa Tempo passado: cultura da memória e 

guinada subjetiva com: 

 

O passado é sempre conflituoso. A ele se referem, em concorrência, a 

memória e a história, porque nem sempre a história consegue acreditar na 

memória, e a memória desconfia de uma reconstituição que não coloque em 

seu centro os direitos da lembrança (direitos de vida, de justiça, de 

subjetividade). (SARLO, 2005, p. 9) 
 

Dessa difícil conciliação entre a história e a memória, somos novamente advertidos da 

posse paralisante que o passado pode fazer do presente. A história escultural, carregada de 

monumentos, parques temáticos, datas comemorativas, “afogava o impulso ‘a-histórico’ de 

produção da vida, a força pela qual o presente arma uma relação com o futuro, e não com o 

passado” (SARLO, 2005, p. 10). Portanto, Sarlo, igual a Nora (1993), aponta para a abundância 

de memória, estendendo-a ao mercado do simbólico: “as operações com a história entraram no 

mercado simbólico do capitalismo tardio com tanta eficiência como quando foram objetos 

privilegiados das instituições escolares desde o fim do século XIX” (SARLO, 2005, p. 11). Os 

questionamentos de Sarlo interessam-me mais, pois problematizam o testemunho enquanto 

operador cultural e ideológico, quer dizer, que extrapola o universo jurídico e investe na 
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formação do imaginário. Escreve que “a narração também funda uma temporalidade, que a cada 

repetição e a cada variante torna a se atualizar” (SARLO, 2005, p. 25). A lógica de Sarlo é 

interessante: encontrando um problema em O narrador, de Benjamin (1987), onde estava a 

incapacidade do relato por conta da intensidade da experiência, colocou a velocidade do tempo 

para marcar o caráter intransferível e dinâmico da experiência entre as gerações (SARLO, 

2005). Se, nos soldados de Benjamin, foi a força da experiência que não encontrou palavras, 

em Le Goff, segundo Sarlo (2005), foi a multiplicação vertiginosa de experiências que 

comprometeu a escuta e a transmissão. 

Em nenhum caso, portanto, ocorre a efetiva interrupção da passagem do conhecimento e 

da crença dos pais aos filhos, do mesmo modo que essa transferência nunca se dá em uma 

totalidade. Se, em um período anterior, a passagem era maior, talvez porque a oferta de estímulos 

diversos fosse menor, acreditar que ela se processava com totalidade é mais uma vez a introdução 

de um pensamento transcendental ali onde sempre esteve por via de crença, mais do que por 

lógica. Com a intensidade da experiência, que transformou o que era fala em grito, ou com a 

aceleração e a acumulação das experiências, que transformou o que era fala e grito em ruído, o 

relato continuou oferecendo sua experiência na composição do imaginário de seus ouvintes, 

levados, também estes, na contemporaneidade, a comercializar com uma infinidade de estímulos. 

Nesse sentido, talvez a leitura de Sarlo (2005) dê conta de um novo esfumaçamento da 

capacidade do narrador de passar sua experiência. O paradoxo estabelece-se, pois o mercado 

editorial, sobretudo em datas comemorativas, noticia a grande produção de relatos, memórias e 

afins. Sarlo mesmo reflete sobre o que parece contradizer-se, como Jelin (2002) já adiantara: o 

mercado incorpora a narrativa de memória basicamente sem o aspecto mobilizador que um dia 

a memória quis ter tido. O que escapa do produto como memória, os restos que buscamos 

restituir em alguma totalidade, é o eco do que o narrador idealizado por Benjamin (1987) 

lograva. Esse eco participa da construção do imaginário coletivo sobre o qual reflito a seguir. 

Como indicam o crescimento das religiões, o advento das biografias, a explosão das 

discussões sobre direitos autorais, qualquer morte destas ideias responde mais a uma pulsão de 

verve retórica e/ou propagandística que a uma constatação efetiva. As subjetividades não se 

emudeceram, sequer se apagaram, pelo menos é o que indicam os filmes, livros e documentários, 

que têm o sujeito e sua experiência de vida, mais do que de “teórico de arte”, como centro 

irradiador, que tomam conta das listas de lançamentos de Primo Levi (1919-1987) a Pilar Calveiro 

(2001), de Semprún (1923-2011) a Cláudio Guerra (2012), de Anne Frank (1929-1945) a Jacobo 

Timerman (1982). Daí que a ressurreição do sujeito é, de fato, apenas seu retorno ao palco, não 
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ao centro do palco, da crítica. Também toda a argumentação apresentada por Sarlo (2005), citando 

um trabalho de Paul de Man, não é um reconhecimento da incapacidade da autobiografia de servir 

de referência para uma vida que foi, mas o efetivo e reiterado diagnóstico daquilo que sempre 

escapou à linguagem em seu esforço de tornar presente o que efetivamente nunca pôde nem nunca 

poderá ser outra vez presente. Talvez apenas alguma crítica literária esforce-se para demonstrar 

que “nada resta da autenticidade de uma experiência posta em relato” (SARLO, 2005, p. 31), o 

que, conforme entendo, seria outro ato de fé, desmentido inclusive pelos processos que muitos 

escritores recebem por conta da “mera coincidência” de suas narrativas com a de viventes que se 

sentem diretamente atingidos.40 

Por último, como a própria Sarlo (2005) identifica, Primo Levi escreveu para, no 

mínimo, pôr por terra a ladainha da incapacidade de minimamente dividir com o mundo sua 

experiência: a argumentação desenvolvida pela intelectual argentina para “autorizar” a “voz” 

de Levi é um salto retórico oriundo do complexo exercício de continuar afirmando a 

impossibilidade de transmissão da experiência, e não desautorizar Benjamim, e, evidentemente, 

como penso que já está claro com o próprio caso de Primo Levi, constatar alguma transmissão. 

Quando, com Agamben, Sarlo (2005, p. 35) afirma que “quem sobrevive a um campo de 

concentração sobrevive para testemunhar e assume a primeira pessoa dos que seriam os 

verdadeiros testemunhos, os mortos”, a autora opera um salto que dilui o fato de que Levi 

também fala por si, de si, e se, porventura, busca falar pelos ausentes, pelos que morreram, não 

pode fazê-lo a não ser pela interpretação que fez dos fatos que vivenciou em si e no outro, ou 

seja, a primeira pessoa é o centro irradiador dessa narrativa. Em que pese certo movimento 

repetitivo, insisto: seria difícil explicar que o sobrevivente não consegue falar de si, mas 

consegue trazer algo da experiência dos que não sobreviveram. O relato, em qualquer medida, 

é sempre uma mediação. 

Com Ricoeur (2007), Sarlo (2005) contradiz Todorov (2000) no que diz respeito à 

impossibilidade de comparar a experiência dos campos de concentração da Segunda Guerra a 

qualquer outra. Mais próximo a Todorov, entendo que a tentativa do extermínio de um povo já 

se deu diversas vezes, e pode e é comparável e comparada. Talvez o que difira de fato seja o 

grau de letramento entre os povos e, naturalmente, seu poder econômico para se fazer ouvir e 

converter seu relato em memória-arquivo — a evolução tecnológica, com seu barateamento das 

formas de impressão, publicação e armazenamento, também responde a isso. Essa possibilidade 

                                                             
40 Ver o caso do escritor e professor Ricardo Lísias. Disponível em: 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,contos-de-ricardo-lisias-levam-a-instauracao-de-inquerito-na-

policia-federal-por-falsificacao,1760631. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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de se fazer escutar talvez efetivamente dê conta do silêncio em torno de outros extermínios, e a 

quantidade de vozes repetindo o mesmo tema, narrando a mesma tragédia, talvez possibilite a 

incapacidade crítica de reduzir suas histórias à falibilidade da linguagem. É preciso, portanto, 

buscar um meio do caminho. É o que Sarlo (2005, p. 37) encontra: “Todo testemunho quer ser 

acreditado, mas nem sempre traz em si mesmo as provas pelas quais se pode comprovar sua 

veracidade; elas devem vir de fora.” Podem, portanto, ser corroborados por outros testemunhos, 

uma teia de discursos, de narrativas que, se não opera a presença do relatado, é muito mais 

material do que o silêncio. 

Não poderia ser diferente, a autora está consciente de que, apesar da aporia interna da 

linguagem, apesar das contestações pertinentes, o texto exige reconhecimento por sua 

referencialidade: “Todos os gêneros testemunhais parecem capazes de dar sentido à 

experiência” (SARLO, 2005, p. 38). O exercício não é destituir o texto testemunhal de 

desconfiança, senão, mais que tudo, desconfiar dessa desconfiança, reconhecer também nela 

um limite de totalidade. Assim, evita-se o risco da alienação e da coisificação. Que não haja “a 

verdade” (FOUCAULT, 2007) não significa que tudo seja fantasia, farsa, ficção. O fato de não 

se conseguir recuperar o que aconteceu não apaga o que aconteceu. É preciso, portanto, de uma 

vez por todas, ultrapassar essa limitação e passar a outro assunto. Não há como fugir do risco 

de ter se equivocado, mas analisar o texto testemunhal apenas como um exercício de retórica e 

de estilo é diminuir seu “valor de verdade” (FOUCAULT, 2007) e retirar dele a potência: a 

contestação das narrativas do poder e o esvaziamento consequente de seu movimento em busca 

de justiça. 

O livro de Sarlo é um importante exercício de restauração do sujeito, em detrimento da 

estrutura dos formalistas, o frame de que fala Halbwachs (1990). Faz isso quase sem diminuir 

os autores que destituíram o sujeito nas décadas anteriores, e, como seu subtítulo indica, com o 

sujeito, promove o retorno do subjetivo. Seria irônico que, com a voga das análises 

psicanalíticas nas leituras literárias, a crítica literária conseguisse, sabe-se lá como, manter a 

margem nebulosa que compõe as narrativas apagadas em favor de uma linguagem que fala de 

si mesma. A literatura de pós-ditadura dá-se olhando para fora e construindo-se por dentro, não 

o contrário — em que pese que olhar é um ato direcionado para fora, mesmo quando busca um 

conhecer-se a si mesmo. 

Pensar esse “para fora” leva-nos a refletir sobre os conceitos de história, memória e 

memória coletiva. E, antes destes, ou vinculado a estes, o conceito de testemunho, tantas vezes 
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utilizado nesta tese. Para dar conta, recorro aos trabalhos de Seligmann-Silva (2003), Jacques 

Le Goff (1982) e Maurice Halbwachs (1990). 

 

2.4 TESTEMUNHO, TESTIMONIO E TEOR TESTEMUNHAL 

 

O problema da representatividade orienta parte de muita discussão levantada sobre a 

narrativa contemporânea, que, embora possa ser mapeado muito antes disso, creio que tem um 

eixo significativo em Walter Benjamin (1987). Entendo que, de algum modo, a literatura, na 

constante disputa por sua autonomia, e com o desprestígio de uma história única, positiva, 

comteana,41 pôde vincular-se a outras possibilidades de realização. Para além de uma relação 

com a realidade imediata, com um engajamento político e social direto, ampliam-se as 

narrativas cujo centro norteador é o próprio fazer literário e seus tópicos estruturantes, tais como 

o narrador, o tempo, a linearidade. De modo mais direto, a literatura passa a falar de si mesma 

e produz, em decorrência, uma crítica literária que cataloga seus recursos linguísticos, suas 

figuras de linguagem, seus neologismos. 

Como as narrativas que leremos aqui denotam, essa alternativa, embora ainda 

observável em muitos romances atuais, não dá conta de toda a potencialidade discursiva na 

escrita e da exigência com que as temporalidades (LUDMER, 2013) preenchem os escritores 

de cada época, mas, sobretudo, das épocas de violência estatal. Daí, outra perspectiva de leitura, 

que encontro em Seligmann-Silva (2003) e em Avelar (2003), é a que vem atravessada por um 

aparato conceitual psicanalítico. Assim, a relação entre literatura e psicanálise amplia seu 

prestígio, sobretudo quando, no corpo da narrativa, ou da crítica que a estuda, dominam 

conceitos como trauma, recalque, repressão, luto, exílio, paternidade, tratamento, cura, 

superação, entre outros. O exercício de contar para superar um trauma é a base do tratamento 

psicanalítico; portanto, o remédio tem em sua essência a reconstrução de um fato que, tratando-

se de reconstrução de uma experiência, é o que entendemos por testemunho. Seligmann-Silva 

esclarece: 

 

                                                             
41 O conceito de autonomia pensado por Pierre Bourdieu (1996) liga-se à liberdade da arte e da ciência em relação 

ao mercado. Quando o uso aqui, penso em uma autonomia discursiva, que vai além do mercado e transita para o 

que Josefina Ludmer (2010) chamou uma literatura pós-autônoma, articulando uma dimensão, ainda literária, que 

ultrapassasse, entrando e saindo, os limites do que se definiria como literatura. O conceito de positivismo, de 

Augusto Comte, propõe uma dimensão verificável, comprovável, única, evolutiva, com sentido de melhora das 

condições da sociedade. Essa corrente de pensamento, estampada no lema da bandeira brasileira, desdobrou-se em 

um cientificismo e no império de um realismo, que se difundiu para todas as áreas do saber ocidental, inclusive 

nas artes e na literatura. 
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[…] deve ser compreendido tanto no sentido jurídico e de testemunho 

histórico — ao qual o testimonio tradicionalmente se remete nos estudos 

literários — como também no sentido de “sobreviver”, de ter-se passado por 

um evento-limite, radical, passagem essa que foi também um “atravessar” a 

“morte”, que problematiza a relação entre a linguagem e o “real”. (2003, p. 8) 

 

Como veremos com Costa Lima (2006), o sentido histórico de testemunha define aquele 

que viu ou viveu a experiência; no caso da literatura em análise, traumática. Embora a narração 

de extermínio de uma população não seja novidade na história, o termo trauma, para a literatura, 

tem relação direta com a Shoah, quer dizer, a tentativa operada por Hitler de exterminar os 

judeus, e estendeu-se às demais experiências de violência de Estado. Na América Latina, para 

dar conta da experiência nos regimes ditatoriais, cunhou-se a variação espanhola testimonio, 

que segue “o primeiro sentido de testemunho, que não problematiza a possibilidade e os limites 

da representação” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 8). Há, portanto, uma variação no sentido 

de testemunho: no princípio, preso à busca de reconstruir pela memória o evento traumático; 

depois da Shoah, continua a busca de reconstrução, mas pondera-se a limitação da linguagem 

para tal, ou seja, o testemunho testemunha sabendo da impossibilidade de testemunhar 

totalmente o ocorrido. Assim como a linguagem não presentifica, o tratamento não cura, no 

sentido de retornar o corpo ao momento anterior à experiência. Quer dizer: próximo à leitura 

de Todorov (2000), o testemunho depois da Shoah é a reiteração da derrota, e esta reiteração, 

muitas vezes, representa uma nova vitória da morte sobre a vida, uma vez que não se conclui e, 

portanto, não permite a passagem para um próximo estágio. Na América Latina, esse termo 

retoma a base histórica: 

 

Que faz uma testemunha em um processo judicial? Seu papel consiste em 

declarar que viu ou ouviu determinada ação cominada por uma norma 

codificada. Ou seja, no sentido usual, o testemunho testemunha a infração de 

uma verdade codificada e com força de lei. Foi nessa acepção que ainda há 

poucas décadas se difundiu na América Latina a chamada literatura de 

“testimonio”. Nela, o básico consistia na afirmação de que o texto em pauta 

comprovava a verdade de uma verdade ou sua transgressão. (LIMA, 2001, p. 15) 

 

Dessa forma, o conceito de testimonio desconsideraria a limitação da linguagem para 

testemunhar, quer dizer, tornar presente, aceitar como verdade um fato ocorrido no passado. 

Em que pese essa avaliação, percebe-se que as disciplinas do direito não podem trabalhar 

plenamente com tal dificuldade ou colocariam em risco a legitimidade de sua existência. Para 

o direito, mais que para a justiça, é preciso que algo da materialidade da palavra dita e escrita 

possa ter uma positividade convertida em verdade. 
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Voltando à crítica literária, o problema da retomada do testemunho na atualidade 

aprofunda-se: 

 

A testemunha testemunha a verdade-que-escapa. A verdade torna-se 

inacessível desde que acordamos. Eis a “testemunha inconsciente”, cuja fala 

formula seu trauma. A fala exposta não visa a pôr em funcionamento a 

máquina da verdade, habilitando uma condenação ou ajudando uma cura, mas 

sim a criar, por sua própria expressão, um homólogo do que sabe, mas não 

entende. (LIMA, 2001, p. 15) 

 

O problema é conhecido: a testemunha produz uma fala que já não é compreensível, 

portanto oferece uma meia compreensão, uma fala-ruído. Em termos psicanalíticos, é preciso 

que se fale mais e mais para que, ainda que não seja possível a compreensão total, a cura, 

aproxime-se da cura possível. 

Seligmann-Silva (2003) aprofunda o problema: acrescenta aos conceitos de testemunho 

e testimonio o de teor testemunhal, espectro que circunda as “obras nascidas de ou que têm por 

tema eventos-limite”. Conforme entendemos, essa literatura se guardaria sob o conceito de 

literatura de ditadura ou pós-ditatorial, conforme veremos com Avelar (2003); tais eventos-

limite seriam as temporalidades de Ludmer (2010). Com esse teor testemunhal, cujo estudo 

comparativo nas diferentes literaturas ainda está por ser desenvolvido, Seligmann-Silva amplia 

bastante o espectro do testemunho e, naturalmente, empresta sua complexidade ao conceito de 

real. Embora seja novamente o problema da representatividade, e nisso não traga nenhuma 

novidade, a observação merece ser feita: 

 

Esse “real” exige uma nova ética da representação, na medida em que não se 

satisfaz nem com o positivismo inocente que acredita na possibilidade de se 

“dar conta” do passado, nem com o relativismo inconsequente que quer 

“resolver” a questão da representação eliminando o “real”. (SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 10) 

 

Interessa agora pensar as reflexões “sobre o processo dialético e complexo no qual 

recordar e esquecer são dois fatores dinâmicos e inseparáveis” (SELIGMANN-SILVA, 2003, 

p. 15). Ainda que sua relação com esta tese ocorra, basicamente, pelo “teor testemunhal”, que 

permitiria “pensar um denominador comum para esses dois conceitos” (SELIGMANN-SILVA, 

2003, p. 30), quer dizer, testemunho e testimonio, parece extremamente pertinente afirmar que 

tal teor impregna qualquer narrativa de forma inescapável. Assim, só é possível pensar em uma 

particularidade, nisso que me parece geral, se coincidirmos que, mais do que uma obra com 

teor testemunhal, estamos falando de um número de obras que podem ser agrupadas sobre o 
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mesmo assunto, construindo dele um feixe de discursos que, por seus pontos de encontros, 

empresta uma materialidade a fatos do passado na consciência dos leitores de uma época. 

Estamos falando do processo de formação do imaginário e do imaginário coletivo. 

Sobre tal processo, expõe-se um interessante problema de ordem prática e ética, já 

enunciado por Costa (2014, p. 76): conforme Martín Kohan, a construção do imaginário 

coletivo pode ser induzida. O professor da Universidade de Buenos Aires cita como exemplo a 

percepção que a população argentina tem de que assistiu ao Mundial de 1978 em televisores 

em cores, quando, na verdade, eles ainda não estavam disponíveis no mercado local. Portanto, 

determinada quantidade de feixes discursivos, alterando a perspectiva do real, reelabora o 

imaginário, distanciando-o de seu ponto de partida: o fato que o gerou. Creio que o problema 

surge de forma clara: o feixe discursivo pode intensificar-se de tal forma que apague qualquer 

relação com o real buscado e coloque em seu lugar outro que atenda a outras demandas, até 

mesmo contrárias às que motivaram sua reconstrução. 

Passemos, então, a refletir sobre imaginário e imaginário coletivo. 

 

2.5 IMAGINÁRIO E IMAGINÁRIO COLETIVO POR HALBWACHS E MARX 

 

Para fins didáticos, em História e memória, Le Goff (1990, p. 391) escreve: “preferir-

se-á reservar a designação de memória coletiva para os povos sem escrita”. Pela falta da escrita, 

o arquivo, essa memória será uma memória de construção generativa, ou seja, sem a pretensão 

e a valorização do que seria uma rememoração exata, palavra por palavra. Quase como 

consequência, Le Goff vê nela também a memória da história ideológica, posto que vinculada 

a certos movimentos de interpretação estabelecidos pela tradição. Com efeito, livre de uma 

obrigação com a exatidão dos fatos, essa memória, e, consequentemente, a história dela oriunda, 

está mais vinculada a uma performance narrativa. A chegada à escrita possibilita “a 

domesticação do pensamento selvagem” (GOODY apud LE GOFF, 1990, p. 390). 

Dois pontos já foram destacados: o primeiro é que a memória guarda imensa relação 

com a ideia de imaginário, ainda que este se desenvolva em articulação com aquela. Embora a 

primeira tenha origem nos fatos que vivencia, e isso inclui, naturalmente, o contato com a 

ficção, o segundo atua, substancialmente, para a construção e a materialização daquela. O 

segundo ponto é que essa memória, orgânica, interna, de alguma forma aponta aquela que se 

perdeu com o narrador de Walter Benjamin (1987), como Le Goff exemplifica: “A Idade Média 
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venerava os velhos, sobretudo porque via neles homens-memória, prestigiosos e úteis” (1990, 

p. 410). Assim, continua o autor: 

 

enquanto que a reprodução mnemônica palavra por palavra estaria ligada à 

escrita, as sociedades sem escrita, excetuando certas práticas de memorização 

ne varietur, das quais a principal é o canto, atribuem à memória mais liberdade 

e mais possibilidades criativas. (LE GOFF, 1990, p. 393-394) 

 

Em Benjamin (1987), considero que a argumentação tem mais valor metafórico para 

apontar a dimensão dos horrores vividos, que seriam superados um pouco mais à frente, do que 

para descrever efetivamente a incapacidade narrativa. Nesse sentido, tanto na Primeira quanto 

na Segunda Grande Guerra, com as experiências de violência coletiva, como as torturas das 

ditaduras militares na América Latina, sobejam relatos que, se não alcançam a potência da 

realidade vivida, isso se deve à dimensão evidentemente fora das possibilidades da linguagem. 

Ainda assim, não se pode negar que tais relatos dão espessura contundente àquelas experiências 

e influenciam as consciências e ações subsequentes, quer dizer, compõem o imaginário coletivo 

sobre esses períodos, exercendo de algum modo a função pedagógica pensada por Todorov 

(2000). 

Fora isso, vale considerar que Benjamin (1987) escreve na efervescência da civilização 

europeia, bastante alfabetizada já no início do século passado. Em nada essa situação parece-se 

com a realidade brasileira, cujo meio de representação e informação esteve basicamente 

estruturado no entorno da oralidade, principalmente pelos altíssimos índices de analfabetismo 

até a década de 1990 e de semianalfabetismo até o momento em que esta tese é escrita. Em 

outras palavras, assumir a fala de Benjamin de modo ingênuo, embora simule transpor ao Brasil 

os problemas de uma Europa moderna, é, na verdade, entregar-nos a viver em descompasso 

com nossa própria realidade. 

Dito isso, cabe estender essas considerações às reflexões de Le Goff (1990) e pensar 

que, para uma sociedade subletrada, e as consequências desse fato na dimensão do arquivo e na 

quantidade diminuta de magistrados superiores, talvez o que haja seja, efetivamente, uma 

memória coletiva, atada aos valores de uma tradição orientada desde cima, isto é, por suas elites, 

estas, sim, letradas à europeia. Mais: considerando a reconstrução generativa da memória 

coletiva, conforme o próprio Le Goff, é possível inferir que aquela conduza as discussões 

contemporâneas a respeito de basicamente todos os assuntos em pauta e que esteja mais imbuída 

do fluxo imagético construído pelas ficções que atravessam e orientam o coletivo do que de 

posse de alguma efetiva referencialidade. 
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Já no livro de Halbwachs (1990), Jean Duvignaud, no prefácio, coloca em xeque a 

memória individual: 

 

Certo, a memória individual existe, mas ela está enraizada dentro dos quadros 

diversos que a simultaneidade ou a contingência reaproxima 

momentaneamente. A rememoração pessoal situa-se na encruzilhada das 

malhas de solidariedades múltiplas dentro das quais estamos engajados. 

(HALBWACHS, 1990, p. 14) 

 

A continuação é fundamental para o raciocínio que defende esta tese: 

 

Somos arrastados em múltiplas direções, como se a lembrança fosse um ponto 

de referência que nos permitisse situar em meio à variação contínua dos 

quadros sociais e da experiência coletiva histórica. Isto explica talvez por que 

razão, nos períodos de calma ou de rigidez momentânea das “estruturas” 

sociais, a lembrança coletiva tem menos importância do que dentro dos 

períodos de tensão ou de crise — e lá, às vezes, ela torna-se “mito”. 

(HALBWACHS, 1990, p. 14) 

 

Ao que parece, o discurso sociológico de Halbwachs, de base histórica, não se encontra 

com o discurso de alguma crítica literária, em que a impossibilidade da transmissão da 

experiência transformou tudo em mito ou, um pouco menos, colocou em xeque a possibilidade 

de transmissão. 

Embora pareça evidente, aqui não se trata efetivamente de uma incapacidade da 

linguagem, conforme se percebe que é de sua natureza, mas da característica basilar da 

literatura: não se confundir com o discurso histórico e sua pretensão de verdade. Isso está claro. 

Ocorre que, como catalisadores de saberes e, digamos, distribuidores de experiências, tanto o 

discurso histórico quanto o ficcional, sobretudo quando, conforme sugere Josefina Ludmer 

(2010), transitam entre o histórico e o ficcional, são elaboradores de memória. Mais: são 

desenvolvedores do imaginário coletivo. 

Por outro lado, certa crítica literária lê os textos literários por uma perspectiva mais 

próxima de uma leitura psicanalítica: o narrado remete a algo que não é a materialidade, mas 

algo que a materialidade insinua, algo encoberto, que está imanente e indica uma 

referencialidade tangível, e curadora. Narrar é, nesses termos, elaborar para superar, narrar para 

curar. Então, não partimos mais para a recuperação do objeto ausente, mas trabalhamos através 

da realização possível, para proporcionar um retorno a uma elaboração da situação traumática 

e, em seguida, sua superação. Tanto na arte quanto no tratamento psicanalítico, a superação se 
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dá na forma de narrativa, não no retorno ao estágio anterior; em outras palavras: o texto é o 

produto. 

Algum dia, o ser humano acreditou que o que estava escrito era verdade, e esta, como 

Deus, era uma só. O tempo passou e outras interpretações ganharam espaço, entre elas a de 

Nietzsche (2012), que defende a morte de Deus. Com Deus, como uma hiperonímia de todas as 

demais, começam a morrer, pelo menos por um tempo e em determinada construção intelectual, 

as ideias que operavam um poder transcendental e unificador no imaginário coletivo. A morte 

do sujeito e da individualidade, morte do autor, da literatura, da música, curiosamente, não 

alcança a propriedade e, de fato, não se realiza totalmente nem com as ideias — basta ver o 

fortalecimento do cristianismo pela multiplicação das igrejas neopentecostais em nossos dias. 

Mais: distraídos com a morte dessas ideias, não se percebe que a morte de umas paga-se com o 

nascimento de outras: por exemplo, morre o autor para nascer o leitor (BARTHES, 2004), 

morre o indivíduo para surgir o coletivo (MARX, 2005). 

Sigamos a reflexão de Halbwachs (1990, p. 228): “Um homem que se lembra sozinho 

daquilo que os outros não se lembram assemelha-se a alguém que vê o que os outros não veem.” 

É sintomático que o homem que escreve sobre o imaginário coletivo tenha perecido entre as 

paredes do campo de concentração de Buchenwald, cuja existência para a grande maioria de nós 

dê-se por construção narrativa. Sarlo (2005), algumas vezes, aponta que a leitura dos testemunhos 

está atravessada por um imperativo moral. Com certeza. O que resta saber é se algo de valor não 

está atravessado por um imperativo moral. Ou estaríamos falando em uma hierarquia de 

imperativos? 

Por uma série de exemplos, Halbwachs (1990) demonstra o processo de construção da 

lembrança, apresentando argumentos que reiteram a dependência desta, em relação a terceiros, 

o frame, a estrutura, para se fazer. Por outro lado, fica claro que a construção da lembrança não 

ocorre nem unicamente a partir da estrutura, nem tampouco a partir do indivíduo. Ela surge da 

interação entre eles, de modo que fica difícil sua separação a posteriori. Estamos, portanto, 

ainda fora do arquivo e, considero, em uma expansão da memória orgânica de que falamos 

antes, no campo do narrador desaparecido de Benjamin (1987). A memória coletica é, então, 

um conjunto de feixes de lembranças pessoais mescladas a contribuições, narrativas, de 

terceiros. Logo, é possível voltar à ideia de guerra de narrativas e buscar no vocabulário 

marxista o conceito de superestrutura. Assim, o que estou chamando de imaginário coletivo, e 

que Jelin (2002) chamou efetivamente de guerra de memórias, encaixa-se no conceito de 

superestrutura, conforme o pensou Marx, em meados do século XIX: 
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O resultado geral que se me ofereceu e, uma vez ganho, serviu de fio condutor 

aos meus estudos, pode ser formulado assim sucintamente: na produção social 

da sua vida os homens entram em determinadas relações, necessárias, 

independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma 

determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. 

A totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e 

política, e à qual correspondem determinadas formas da consciência social. O 

modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, 

política e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, 

mas, inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência. (MARX, 

2010) 

 

Com um referencial tão grande quanto Marx, é necessário discorrer um pouco mais: a 

memória seria um não lugar, e a guerra de memórias, um fato sempre em movimento que ali 

ocorresse. Não será possível organizar essa aproximação, se considerarmos a memória como 

algo estático em que, vez por outra, desenvolve-se uma guerra. Será preciso entender a memória 

como um não lugar em que narrativas autorizadas, conforme vimos em Foucault (2007), 

disputam permanentemente a versão que dominará a superestrutura, consequentemente a 

estrutura, compondo a ideologia que a rege. No Brasil, as versões das minorias estão autorizadas 

a se apresentar com o intuito de compor o painel da diversidade de pensamento, embora, na 

prática, tais discursos pouco interfiram na pauta do dia, e, portanto, na superestrutura. 

Marx, seguindo o raciocínio anterior, desmonta o indivíduo, a consciência individual 

dos homens, para compor este ser entrelaçado com o social, a estrutura: a consciência do 

homem é o resultado da consciência social. Embora Beatriz Sarlo (2007) denuncie a “guinada 

subjetiva”, que traria de volta o sujeito, isso se dá, a priori, sem um comprometimento das 

estruturas sociais tradicionais, principalmente no quesito econômico, conforme os livros de 

Idelber Avelar (2003), Grínor Rojo (2016) e Elizabeth Jelin (2002) descreveram. 

Então, creio que chegamos a um lugar conhecido: aquilo que chamei de imaginário42, 

por meio da ideia de lembrança em Halbwachs (1990), tornou-se imaginário coletivo, quando 

ficou claro que a lembrança dá-se pelos resquícios que permanecem no indivíduo e que se 

relacionam com a estrutura com a qual dialoga permanentemente, ou seja, o indivíduo recebe a 

contribuição de terceiros para construir a si mesmo como lembrança-imaginário e, em seguida, 

                                                             
42 O conceito de imaginário que aqui utilizo é a construção produzida pelo acúmulo de discursos (narrativas, 
memórias, histórias pessoais e imagens), elaborados num contexto social específico, que orientam um modo de 
compreender o mundo e, portanto, acaba sendo causa e consequência de compreensões aproximadas. Este 
imaginário é alimentado pelas experiências pessoais e familiares, mas também pelas experiências discursivas a 
que se está exposto. O uso da ideia de imaginário guarda nuances com vários outros conceitos de vasta 
bibliografia, como ideologia, superestrutura, memória coletiva. 
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participar na guerra de memórias, a fim de tentar materializar-se em arquivo e lugares de 

memória, em um primeiro momento, para restituir à narração sua normalidade rompida por 

algum trauma. Em moto contínuo, conforme visto, o arquivo tenderá a alimentar a colaboração 

externa para a construção de lembrança-imaginário. O salto é: estando no centro das atenções, 

o imaginário coletivo, essa superestrutura que orienta subjetivamente o arquivo, e, portanto, a 

consciência do indivíduo, é sempre autorizado pela ideologia, ou seja, “tem sua materialidade 

controlada” (Foucault, 2007). Como os indivíduos são muitos, é natural que as disputas fujam 

do controle estrito. Temos, então, a guerra de memórias. Se tal guerra pode ser vencida sem o 

uso da força efetiva do Estado, melhor! A propaganda está aí, e há recursos. Fora dessa 

possibilidade, a força assume o controle das narrativas: saímos de Marx com alguma inocência 

e chegamos a Foucault (2007), percebendo que o problema é bem maior do que imaginávamos. 

Desde muito, não é a guerra pela verdade, como entidade irretocável, embora se acredite 

que a busquemos de um modo geral, a guerra de memórias é a guerra para ocupar um lugar 

sempre em trânsito nessa superestrutura. Nesse sentido, a ficção já desempenha papel 

tradicional nos recortes operados no campo da educação formal para servir de exemplo de boa 

escrita e, no de comportamento, no uso de fragmentos dos textos literários por diversas 

disciplinas como modelo para auxiliar numa função pedagógica do que ocorreu, ocorria ou 

deveria ocorrer — o fazer literário como o campo da exemplaridade do como pode ter sido, 

como poderia ter sido e do como deve ser. Longe de efetivar uma concretude no real, a ficção 

também vai servir às subjetividades que pretendem demonstrar a racionalidade de suas 

interpretações dos fatos históricos. 

É essa construção amálgama, de memória oriunda de vivência direta e de experiência 

recebida de fora, que entendo como imaginário e que, estendida a uma dimensão não individual, 

chamo imaginário coletivo. Ou seja, o imaginário coletivo, principalmente, está construído por 

discursos, quer dizer, narrativas, que não estão elaboradas para dar conta de reconstruir uma 

verdade de fato, mas uma verdade de acordo com os interesses e as crenças das entidades de 

poder em disputa. O controle operado na superestrutura, para além das leis, mas dentro dos 

costumes, dos valores, é mais sub-reptício e, portanto, mais eficaz, conforme veremos a seguir 

com Costa Lima (1989); daí que todo exercício intelectual representa uma disputa por esse 

espaço, a fim de monitorar o sentido da história que orientará a história. Ao contrário da censura, 

que trabalha à luz do dia, com censores identificados e, em alguns casos, passíveis de ser 

ludibriados, o controle do imaginário tutela, inclusive por dentro, o ato de criação. 
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2.7 A CENSURA E O CONTROLE DO IMAGINÁRIO EM COSTA LIMA 

Endereçada ao fim da Idade Média, a nota que abre o livro de Costa Lima (1989) 

sintetiza a reflexão que, junto com a de Rojo, estendo a nossos dias: 

 

[…] a razão moderna, constituída a partir do Renascimento italiano, coloca 

sob suspeita e daí tenta, de maneiras não raro insidiosas, controlar ou 

domesticar os produtos do imaginário, e, principalmente, aquele que é o seu 

produto por excelência — a obra ficcional. (LIMA, 1989, grifos meus) 

 

Controlar ou domesticar os produtos do imaginário é outra forma de dizer controlar o 

que se escreve, inventa, reproduz, interpreta, canta. Nesse sentido, fazendo os devidos ajustes, 

podemos traçar uma analogia entre a reflexão de Costa Lima e o período das ditaduras estudadas 

por esta tese, a fim de observar como, a despeito da redemocratização, um policiamento do 

imaginário sustenta-se, apenas substituindo a ideia de censura, explícita, declarada e efetiva, 

por uma de controle, sub-reptícia e, por isso mesmo, mais produtiva. A questão de Costa Lima 

é refletir sobre: 

 

[…] a dimensão preliminar da reconstituição arqueológica de um problema: 

os destinos da ficção, as condições a que ela teve de se submeter da época 

clássica até meados do século XIX, para que pudesse se apresentar como 

discurso legitimável. (LIMA, 1989, p. 9) 

 

Atualizando: tendo alcançado sua legitimação, quais as condições a que a ficção teve de 

se submeter, ou escolheu aceitar, no período posterior ao término das ditaduras? Retirados do 

poder oficial, os representantes das ditaduras, militares e civis, continuavam detentores de força 

suficiente para silenciar revisões da história recente, que eles mesmos escreveram, em que 

pesem os combates efetivos ocorridos no calor da hora. Portanto, findas as ditaduras e 

destituídos seus censores, permanece uma sombra, mais ou menos espessa, que impede a 

imediata retomada da voz: a essa sombra podemos também denominar controle. 

Costa Lima começa apresentando a definição de ficção, que desenvolveu mais 

detalhadamente em 2006, escrevendo que “o aedo não conta a verdade do que houve, a sua não 

é a memória do sucedido em algum tempo preciso, senão aquela que a memória cultural 

sustenta” (p. 169). Dois pontos destacam-se: um, o aedo, o poeta, não conta a verdade do que 

houve, mas nem por isso mente, pois “os rapsodos estavam persuadidos de que, no essencial, 

seus relatos se relacionavam com a verdade histórica” (LIMA, 2006, p. 170, grifos meus); dois, 

a ideia de memória cultural insere o indivíduo em uma totalidade dispersa, que engloba tudo e 
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que pode ser aproximada ao que aqui estamos chamando memória coletiva. Na Ilíada, interpreta 

Costa Lima, não importa a particularidade das personagens, que ainda assim são retirados do 

esquecimento; importa que elas, a particularidade e a Ilíada, contribuam para a memória dos 

helenos (LIMA, 2006). A passagem de Górgias utilizada como exemplo de Lima (2006) 

sintetiza a disputa pela narrativa (logos) no Império grego, mas bem pode ser atualizada para 

nossos dias: 

 

O clima de transição e crise vivida por Atenas, sobretudo no século IV a.C., 

era também responsável pela proliferação dos sofistas: 

“(A tragédia atribuía) aos mitos e aos acontecimentos o poder de enganar, e 

aquele que iludia era mais justo que aquele que não o conseguia, e aquele que 

aceitava a ilusão mais sábio que aquele que não a aceitava.” (Górgias, 1048 

apud Lima, 2006, p. 174) 

 

 

Sobre ela, Lima (2006) evidencia que “a sofística supunha a completa desestabilização 

da palavra; mais precisamente, a quebra da crença de que lógos garantia a verdade” (p. 174). 

A quebra da crença na logos fragmenta a verdade, que passa a ser distribuída por muitos outros, 

além dos magistrados superiores. Vale destacar que, entre os gregos, depois entre os romanos, 

e até bem pouco tempo entre nós, a palavra (logos) já teve em si depositada o crédito da verdade, 

e seus detentores, portanto, o controle da ordem. Tal fato sinaliza para um problema que se 

acentua com a multiplicação de autorizados a guardar o que é relevante; em uma palavra, como 

alerta Todorov (2000): memória. 

Há ainda em Lima (2006) todo um estudo diacrônico do conceito de ficção, de modo a 

apresentá-lo em todas as nuances percorridas de sua instalação até a contemporaneidade. Já 

temos, no entanto, condições de entender que a ficção não estava, em sua concepção greco-

latina, presa à fantasia, mas, pelo contrário, sua meta era a de uma verdade resumida, sintética, 

e, para a época, próxima da verdade histórica. Se pensarmos em Le Goff (1990), o vínculo com 

a memória generativa e ideológica estabelece-se. Em outras palavras: não importa o detalhe do 

comportamento de Aquiles, essa descrição é acidental; importa a guerra de Troia e a vitória dos 

gregos. Mais: importa que essa verdade maior penetre na memória cultural e assim seja 

transmitida pelas gerações posteriores. Como vemos, voltamos ao controle do imaginário e, 

para aproximá-lo um pouco mais de nosso objeto, podemos designá-lo com seu nome completo: 

controle do imaginário coletivo. 

Vigiada pela Igreja, na Idade Média, a ficção ganha prestígio quando a subjetividade do 

indivíduo começa a disputar espaço com a objetividade das interpretações eclesiásticas. O homem 
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que vem para o centro das reflexões é um homem quebrado por dúvidas que a inteireza de um 

Deus vigilante escondia. Some-se a isso o surgimento da imprensa, que “veio a romper com o 

esoterismo imposto à cultura manuscrita” (LIMA, 1989, p. 20) e, novamente, a multiplicação de 

magistrados superiores. Aqui, não há como não retomar Todorov (2000) e cogitar que o salto no 

número de memorialistas e memoráveis já aconteceu com a invenção da imprensa. 

Não podendo mais controlar os escritores, passava ao leitor o exercício de “suplementar 

o sentido, que, doutro modo, não seria revelado” (LIMA, 1989, p. 20). A ficção, entretanto, na 

Idade Média, não recebia o prestígio destinado à história, campo em que a razão e a verdade 

eram palpáveis. Assim, a ficção não teria compromisso com a razão, logo a verdade, que, 

evidentemente, formava uma unidade inseparável. 

Para explicar ficção, Costa Lima (2006) discorre sobre o sentido de imitação (imitatio). 

Esse conceito, na interpretação dos diversos autores citados por Lima, pode abranger “uma 

imitação verdadeira e exata que apresenta cada coisa como é; uma outra, simulada e fingida, 

exprime cada coisa, não como propriamente é, mas como é vista ou pode ser vista por muitos” 

(WEINBERG apud LIMA, 1989, p. 31). Além dessas duas, há também o exercício de imitar os 

gênios. Com tamanha abrangência, não é de estranhar que a imitatio confunda-se com o 

conceito de mimesis, que, por sua vez, dizia respeito ao que era passível de ser criado e constrói-

se “conectada ao eixo de valores, usos e costumes da sociedade em que é engendrada” (LIMA, 

2006, p. 210). Chegamos à passagem em que os dois conceitos explicam-se lado a lado: 

 

A ficção diz do ato discursivo com que lidamos. Empregá-la a propósito de 

um Tucídides ou de um Tácito seria tão arbitrário como falar na verdade 

histórica da Ilíada. Como a mímesis, também a ficção contrasta com a 

demanda própria ao conceito — a busca de conhecer — e a demanda própria 

aos operadores — saber lidar com algo. À diferença da mímesis, na ficção 

tematiza-se o ato da imaginação produtora e não sua articulação com uma 

certa comunidade ou sociedade humana. Toda ficção supõe uma mímesis em 

ação, ainda quando, de imediato, seja impossível reconhecê-la. (LIMA, 2006, 

p. 211, grifos meus) 

 

Os conceitos de imitatio, mimesis e ficcio tomaram muitas páginas de Costa Lima, e o 

que nos interessa aqui é a proximidade com que eles se encontram na atualidade, ainda que, 

conforme aponta o autor, nunca se substituíam à perfeição. Para nós, interessa pensar no 

espectro do real que orienta, e abandona, os três conceitos, deixando a obra literária entregue 

ao que Górgias chamou apáte, meio engano (apud LIMA, 2006). Este meio engano permite sua 

maior influência na memória coletiva, além de oferecer um álibi perfeito para o escritor. Nesse 

sentido, se, por um lado, a obra literária pode exigir que não a considerem por sua 
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referencialidade, que não levem em conta seu potencial de transparência com a realidade, por 

outro não esvazia sua referencialidade a ponto de chegar à nulidade, e, naturalmente, o autor 

sabe deste terreno e vale-se dele para dizer sem dizer. 

Comparando a experiência ficcional com a experiência onírica, Costa Lima (1989) 

mesmo dá conta dessa confusão: 

 

Os sonhos operam por uma via semelhante à que se abre pela experiência 

poética, para não dizer artística: convertem a matéria perceptível, o “resto 

diurno” em imagens e estas assumem uma atividade, alcançam uma 

autonomia pelas quais não é responsável a matéria desencadeadora. (p. 61) 

 

Como já dito, vigiada pela Igreja, a imitatio deve buscar meios de evitar choques com 

seus censores, e, então, Costa Lima (1989) apresenta os argumentos de Martin Fontius: 

 

O fato de que a ideia da “verossimilhança” tivesse uma significação 

extraordinária para os comentadores de Aristóteles dos séculos XVI e XVII 

relacionava-se, de imediato, com que, mediante esta categoria, podia-se deter 

o risco de um possível conflito com a exigência de verdade feita à poesia pela 

religião cristã. (p. 39) 

 

O raciocínio seria: se Deus é uno e é a verdade, tudo o que se afaste da verdade deve ser 

banido. No tempo das fogueiras, é, portanto, fundamental aproximar-se da “semelhança da 

verdade” e, assim, lograr o beneplácito do censor eclesiástico. O campo de análise de Costa 

Lima é muito maior que o desta tese e nele ainda cabem: considerações a respeito do largo 

tempo em que a imitatio vai ganhando espaço e, ainda domesticada pela vigilância da Igreja, 

permite ao escritor possibilidades outras que a mera representação da verdade. Lima (1989) 

ressalta que: 

 

O culto de uma razão captadora de leis permanentes e universais estava a serviço 

e, ao mesmo tempo, era desideratum da centralização política. O imitado 

indicava a capacidade humana de alcançar o governo do mundo pela obediência 

a leis centrais, ou seja, universais. Se os sinais da vontade divina há muito 

haviam deixada de se manifestar imanentemente sobre as coisas, era de se 

estimular o uso daquela faculdade, a razão, e daquela capacidade, a imitação, 

passíveis de revelar a verdade submersa nas coisas. (p. 43) 

 

Nessa sociedade, que funda as nações e empodera o rei, é necessário diminuir a força 

da Igreja e, portanto, “o receptor (deve ser) pois levado em conta pela necessidade de melhor 

legislar sobre ele” (LIMA, 1989, p. 43). Entramos agora na negociação do poeta com o 

legislador, cada vez mais ligado ao rei e cada vez menos submetido à Igreja: 
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Se a mimesis recebeu uma conotação absolutamente contrária ao pensamento 

aristotélico, entre seus comentadores e intérpretes dos séculos XVI e XVII, 

não foi porque eles fossem particularmente estreitos, mas porque a razão 

recebia então o encargo de discriminar quando é errônea ou correta a força da 

subjetividade individual. Tomar o ficcional como finto, favoloso (fingido e 

irreal), como o fazia Varchi (Weinberg, B.: op. cit., I, 8), sem que 

contemporâneo algum o contrariasse, identificá-lo pois com o falso e 

mentiroso, significava tirar o tapete da mesa do poeta e obrigá-lo a se mover 

como dispusessem os legisladores da subjetividade […] O poetólogo 

renascentista trabalha como um advogado que previamente soubesse seu 

constituinte estar condenado. Seu esforço então consiste em evitar a pena 

maior, o que não deixa de conseguir, ao colocar o ficcional na escala mais 

baixa dos saberes e ao estreitar seu espaço de locomoção. (LIMA, 1989, p. 45) 
 

O poetólogo pode ser tanto o poeta quanto o seu censor, o especialista, e as negociações 

para a publicação de sua obra passam por um ajuste nas narrativas que permita conviver em um 

espaço que busca a inovação, se disso se trata, e, ao mesmo tempo, a não ofensa aos valores 

celestiais e/ou temporais. Se a ficção é considerada algo menor, melhor para o narrador, que, 

desse lugar, poderá dizer quase tudo. Naturalmente, esse estágio menor leva ao problema de 

que o dito alcança os que encanta e faz rir, mas não os mobiliza. Estamos em um dos campos 

da ficção: o entretenimento. 

Há ainda um aspecto fundamental da reflexão empreendida por Costa Lima  em relação 

à mimesis: as questões que envolvem laços afetivos com a representação, e que, daí, permitem 

construções empáticas entre os agentes envolvidos. “O decisivo na constituição da mimesis é a 

produção de uma encenação, que menos repete um modelo do que implica a organização de 

uma resposta ao mesmo, empreendida ao nível do sensível” (LIMA, 1989, p. 65, grifos meus). 

Destas considerações, Costa Lima chegará aos efeitos catárticos da ficção, e das narrativas, que 

a aproximam do tratamento psicanalítico. Apesar disso, recusa a transposição ipsis litteris de 

uma, a ficção, à outra, a psicanálise, no sentido de que cada uma, embora encontre pontos de 

convergência, está regida por estatutos distintos. 

Para além da análise e da coerência de Costa Lima, do micro ao macro, penso encontrar 

meios de ver a narrativa ficcional, tratando dos temas traumáticos de uma nação, como percurso 

incontornável para uma razoável superação dos problemas que produziram-na. A ficção 

ficcionalizaria, do macro ao micro, de alguma forma, uma espécie de psicanálise de um evento 

histórico traumático, assim como a terapia é a superação possível do trauma pelo indivíduo. O 

silêncio, mais uma vez, é sintoma do problema. A elaboração, inclusive o riso, é a produção 

narrativa. 
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Voltando ao controle do imaginário, o que torna a avaliação de Costa Lima (1989) 

interessante, no que diz respeito à negociação entre o poeta e a ordem de seu tempo, é que, 

pensada para a Idade Média, estende-se à Moderna, conforme se depreende do comentário feito 

pelo autor à obra Theory of fictions, do filósofo e jurisconsulto Jeremy Bentham (1814), mais 

conhecido por aqui pela construção do panóptico de Bentham que por reflexões de ordem 

literária. Estende-se à contemporaneidade dos regimes fascistas, ou não, e à da ficção dentro do 

e posterior aos períodos ditatoriais, ou seja, a atualidade. 

Embora a mimesis seja um processo que se concretiza na forma de ficção (LIMA, 1989), 

embora essa vivência da diferença provocada pela mimesis literariamente realizada — isto é, 

submetida à experiência estética — pareça usual no receptor razoavelmente preparado (LIMA, 

1989), e é este privilégio que conduz a ficção a um novo patamar na hierarquia dos valores de 

uma época, sua fiscalização, ora mais acirrada, ora menos, seja pela censura, seja pelo controle, 

denota uma capacidade de influenciar as consciências e construir valores. Estes, conforme as 

negociações apresentadas no livro de Costa Lima, por estarem mais ou menos integrados às 

orientações do poder vigente, não podem ser livres para fazer-se a si mesmos como bem 

entendam seus autores. E, por isso, outros mecanismos entram em campo para “esquivar sua 

pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2007, p. 9). 

Para concluir, vale dizer de forma clara a distinção evidente entre a mão de ferro, visível, 

mas por isso mesmo combatível, que opera na censura dos regimes autoritários, e o controle, 

muitas vezes autocontrole, que gerencia o que pode ser escrito e ganhar destaque, o que pode 

ser escrito, mas do qual se deve guardar silêncio, e o que não pode de forma alguma ser escrito. 

Para exemplificar, dois fragmentos: o primeiro, do livro “Dos veces junio”, de Martín Kohan 

(2002); o segundo, do ensaio “Sobre a censura”, de J. M. Coetzee (2016). 

 

No dia 10 de junho de 1978, o conscrito 497, do exército argentino, deverá 

procurar seu superior, o capitão médico Dr. Mesiano, a quem serve como 

motorista, para que este responda à pergunta formulada pelo também capitão 

médico Dr. Padilla: “¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un 

niño?” (KOHAN, 2002, p. 11). A pergunta está escrita em um caderno de 

recados que ficava ao lado do telefone do posto militar e apresenta um erro 

ortográfico: em espanhol não se escreve “empesar”, mas “empezar”, e, 

efetivamente, o erro ortográfico é a única coisa que causa incômodo ao 

conscrito. Diz: “Pocas cosas me contrarían tanto como las faltas de 

ortografía”. (COSTA, 2014, p. 33) 

 

Efetivamente, o que a literatura permitiu que surgisse como representação, na realidade 

da narrativa, incomodou extremamente o capitão doutor Mesiano. Se, para o conscrito, o 
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problema passa longe da condição moral e ética anunciada na possibilidade de se torturar uma 

criança, no caso do doutor Mesiano, o incômodo é a ignorância do outro médico, que permitiu, 

por descuido, que tal pergunta terminasse registrada, quer dizer, arquivada. Em outras palavras, 

passível de ser recuperada, no futuro, penhor em que se constitui (DERRIDA, 2001). Para o 

militar superior, o problema, como se vê, não é a condição da criança, nem mesmo o erro 

ortográfico, notadamente mais importante que a criança, mas a possibilidade de recuperação do 

fato, a efetiva tortura, pela descoberta de tal anotação dentro do quartel. 

Vivendo sob a tutela do apartheid, Coetzee (2016, p. 10) escreve que “a lei na África 

do Sul exigia dos importadores de materiais semióticos, desde livros e filmes até camisetas, que 

submetessem esses materiais às autoridades para que fossem revistados em busca de conteúdos 

imorais ou subversivos”. Mais: para serem vendidos na África do Sul, os manuscritos eram 

enviados para Londres, onde seriam publicados para depois serem exportados de volta 

(COETZEE, 2016, p. 11). Quando Coetzee teve acesso aos relatórios da censura sobre seus 

livros, descobriu que os censores, em vez de serem burocratas menores na hierarquia estatal, 

ou seja, da censura, como o Eichmann de Hannah Arendt (2013), eram escritores, alguns de 

relevância na área, e professores acadêmicos, inclusive muitos com os quais conviveu na 

universidade. Ou seja, pessoas, em tese, bem acima do receptor razoavelmente preparado. O 

fato irônico das avaliações, no entanto, ainda está por vir: 

 

“Esses livros de J. M. Coetzee não precisam ser banidos”, disseram, com efeito, 

meus censores, “pois eles serão lidos tão somente por profissionais da literatura.” 

Acerca de No Coração do País, eles comentaram: “Será lido e apreciado apenas 

por intelectuais”. Sobre À Espera dos Bárbaros: “realmente não possui nenhum 

apelo popular… O público leitor provável estará limitado em grande parte à 

intelligentsia e à minoria judiciosa.” (COETZEE, 2016, p. 22) 
 

Então, vejamos: os livros de Coetzee apresentam qualidade estética acima da capacidade 

intelectiva da população de subalternos, que se pretende proteger da influência imoral e 

subversiva. Seus leitores são a intelligentsia, e os intelectuais, plateia, como se sabe, pouco 

dada a revoluções. Sua obra, portanto, está liberada, pois enriquecerá a literatura sem 

enriquecer, pelo menos em um primeiro momento, a grande massa do país a que se destina.  

Articular tal dedução ao pensamento de Jelin (2002) aumenta o peso da inocuidade do 

fazer intelectual, que, em tese, teria a função de atuar na formação de uma sociedade mais justa. 

Tal tema é muito interessante, pois permite muitas reflexões acerca do modo de transformar a 

ficção de massa em algo que também não estimule grandes divergências com o poder 

estabelecido; entretanto, escapa a esta tese. 



68 

 
 

O argumento de Costa Lima para esta tese é relevante, por apresentar um primeiro estudo 

das negociações travadas entre escritores e censores e, mais importante, no próprio escritor, que 

deve equilibrar a necessidade de continuar vivo em um tempo de muitas fogueiras, a possibilidade 

de agradar e conseguir apoio financeiro, em um tempo ainda mais difícil para a publicação, e a 

vontade de ser fiel às suas questões. Embora as reflexões de Costa Lima deixem a impressão de 

que tais negociações são permanentes, o que significaria que valem para todos os períodos, elas 

permitem que continuemos em uma leitura de alguma literatura produzida depois das ditaduras, 

considerando que eventos como estes potencializam o controle das publicações para além da 

duração destes regimes, como anunciado com Grínor Rojo (2016). 

As atitudes impetradas pela força de regimes autoritários alteram o cerne do modo de 

pensar de uma sociedade, durante e depois de sua duração, através também do controle dos 

discursos. Até aqui, nada de novo. A questão central, maior do que o objetivo desta tese, seria 

entender como tais controles permanecem atuando e silenciando possibilidades discursivas 

depois que os regimes terminam. Arrisco-me a uma resposta: os regimes ditatoriais e as forças 

que os alicerçaram não terminam efetivamente quando se promulga uma lei que restabelece 

uma ordem democrática, prolongando-se durante um tempo e desdobrando-se nas vozes 

herdeiras dos lados que disputaram aquela época e, na contemporaneidade, disputam versões 

do passado. Vão terminando, sem nunca terminar plenamente. 

Dito isso, antes de começarmos a avaliar o recorte da narrativa chilena contemporânea, 

refletindo sobre os trabalhos críticos de Grínor Rojo (2016), Nelly Richard (2001) e os 

romances de Paula Carrasco (2014) e Luis Sepúlveda (2009), será interessante assentar melhor 

a ideia de literaturas pós-ditaduras, como a apresenta Idelber Avelar (2003) e, para chegar a 

isso, passar pelas temporalidades de Josefina Ludmer (2013). 

 

2.7 OS COÁGULOS DE TEMPO DE LUDMER 

No belíssimo “Aqui América Latina: uma especulação”, Josefina Ludmer (2013) propõe 

que a especulação também é um gênero literário e que a ficção especulativa funda um universo 

a partir do zero, não pretendendo ser verdadeira ou falsa. A especulação é um movimento que 

cria um mundo diferente do conhecido e nele traça formas, sentidos, quer dizer “imagens e 

palavras, discursos e narrações, que flui num movimento perpétuo e efêmero” (LUDMER, 

2013, p. 9). Chama esse movimento de imaginação pública ou fábrica de realidade, trabalho 

social, anônimo e coletivo de construção de realidade. No lugar público, não há mais separação 

entre o imaginário individual e o social. A imaginação pública, em seu movimento, desprivatiza 

e muda a experiência privada. O público é o que está fora e dentro, como íntimo-público. Na 
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especulação, não sobra nada dentro; o segredo, a intimidade e a memória tornam-se públicos 

(LUDMER, 2013). 

A especulação é também a febre do discurso, que exige, necessita produzir-se e, nessa 

ação, confuso, divide as fronteiras: querendo-se ficção, é dado histórico; querendo-se dado 

histórico, registrado pelas câmeras da imprensa, ou nos autos dos processos legais, é ficção. 

Querendo-se pessoal, avoluma-se em um coral de vozes que repetem a mesma narrativa; 

querendo-se coral, camufla-se na semelhança discursiva difusa. Constitui-se em um corpo 

material, oriundo da corrente de vozes diáfanas dispersas que repetem a mesma narrativa 

diversa. “A própria literatura é um dos fios da imaginação pública e, portanto, tem seu próprio 

regime de realidade: a realidadeficção” (LUDMER, 2013, p. 9). Mais: 

 

Usar a literatura como lente, máquina, tela, baralho de tarô, veículo e estações 

para poder ver algo da fábrica da realidade implica ler sem autores ou obras: 

a especulação é expropriadora. Ela não lê literariamente (com categorias 

literárias como obra, autor, estilo, escrita e sentido), mas através da literatura, 

na realidadeficção. Usa a literatura para entrar na fábrica de realidade. 

(LUDMER, 2013, p. 9-10) 

 

Usar a literatura para ler a realidade que extrapola a realidade, que trabalha construindo 

e permanecendo no imaginário coletivo, se for possível, é a proposta de Josefina Ludmer e desta 

tese. A realidade extravasante vive no dia a dia, nos pequenos fatos que entram nos livros e 

constroem novos fatos. Porém, há certos fatos, épocas que desmontam o cotidiano, 

desestabilizam-no de tal forma que exigem, como já vimos, sua elaboração para, enfim, ser 

aceito com algum espectro de normalidade, permitindo, assim, que seja incorporado ao corpo 

da narratividade coletiva, a uma normalidade. Nesse sentido, já não é o fato individual que 

recupera a si mesmo e restitui ordem à desordem, mas a própria ordem narrativa que se 

reorganiza para conciliar-se com a narrativa rara, estranha, febril, permitindo àquela sua 

retomada dentro da normalidade da narrativa social. Tais fatos e épocas, “essas temporalidades 

e territórios são como esqueletos da fábrica de realidade” (LUDMER, 2013, p. 10), e “as 

culturas do tempo, ou temporalidades, são tempo habitado e imaginado, diferentes em cada 

lugar; são diagramas e, ao mesmo tempo, afetos” (LUDMER, 2013, p. 14). 

A temporalidade, como o tempo em que vivemos e lemos um livro, e questionamos uma 

decisão do governo, abre-se para temporalidades, interpretações da temporalidade, “culturas do 

tempo”. De tempos em tempos, uma temporalidade traumática impõe-se à temporalidade 

cotidiana que explode em narrativas, “coágulos de tempo” (LUDMER, 2013). Essas 

temporalidades traumáticas fundam-se como um norte narrativo para onde apontarão, e de onde 
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partirão, as produções discursivas e interpretativas posteriormente construídas. “Imaginemos 

que os romances instalam no espaço público da cultura um modo particular de reflexão 

temporal: ‘em ficção’ ou ‘realidadeficção’” (LUDMER, 2013, p. 37). 

 

Nos romances noturnos eu encontrava “a teoria da história da nação”, “a teoria 

da memória”, “a teoria da utopia”, “a teoria da relação escritores-classe 

trabalhadora” e muitas outras mais. Havia temporalidades nacionais e globais 

que proliferavam no teatro, no cinema, na realidade política e social, até 

chegando a tocar o Estado. Imaginei que ali estava o que a história perde. 

(LUDMER, 2013, p. 37) 

 

“Imaginei que ali estava o que a história perde”, escreve Ludmer, acrescentando que, 

ali, nos romances, estavam a reflexão sobre memória, as utopias que disputaram o comando do 

tempo e o imperativo da escrita como gerador de salário ao escritor-trabalhador contemporâneo. 

Tudo esmiuçado, pensado e descrito dentro das páginas dos romances, da ficção, que Ludmer 

lia à noite, que a sociedade lia à noite. Esfumaçando suas fronteiras, o romance dos anos 2000, 

pensado pela crítica, é também a reflexão sobre tudo e sobre si mesmo. 

Dessa forma, para esta tese, tais contemporizações são cruciais, pois constroem o 

arcabouço que a sustenta: sendo as ditaduras militares uma temporalidade norteadora e 

produtora de diversos discursos, as narrativas que estudamos aqui dão conta daquilo que a 

história perde, do que lhe escapa, refletem a memória, questionam conceitos e, ao mesmo tempo 

que, construindo-se como narrativas, questionam a si mesmas como forma, problematizam e 

propõem outras histórias e outras memórias, ainda quando não contam, como é a praxe 

contemporânea, a história efetiva de sua escrita. 

 

2.8 UMA LITERATURA DA DERROTA: A FICÇÃO PÓS-DITATORIAL POR AVELAR 

Do micro ao macro, os eventos traumáticos ocorridos no corpo do indivíduo quando sua 

sociedade vive tempos de normalidade constroem nesse indivíduo o trauma que, através dos 

equipamentos a que tiver acesso, buscará superar para seguir os dias, sendo o medicamento, a 

psicanálise e a escrita alguns destes recursos. Quando os eventos traumáticos atuam no corpo 

social, quer dizer, atuam sistematicamente no corpo de determinado grupo marcado na 

sociedade, por exemplo, a mulher, o negro, o judeu, o comunista, o analfabeto, produzem o 

rompimento exponencial das narrativas pessoais dos envolvidos. Estes, como a sociedade em 

que estão inseridos, precisarão reelaborar suas histórias, a fim de promover a superação da 

marca traumática. A sociedade, de algum modo, precisará do mesmo remédio.  
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As guerras, as lutas sociais, os regimes de escravidão e derivados, como o apartheid na 

África do Sul, as ditaduras no continente americano, enfim, os períodos históricos que marcam 

um grande número de pessoas constituem-se em temporalidades em essência, quer dizer, em 

períodos de rotura na narrativa social, que, por conta disso, produzem diversos discursos 

destinados a reelaborá-la. Nesse caso, entretanto, a reelaboração passa por uma nova disputa, 

agora, sobretudo, entre as narrativas dos corpos marcados dos indivíduos e as dos indivíduos 

que conduziram as ações do Estado opressor. Se, durante as ditaduras, a disputa efetivou-se 

também pelo silenciamento e controle dos discursos, terminado formalmente esse período, a 

disputa se dará sobretudo na linguagem para explicá-lo, inclusive na palavra-conceito que 

tentará defini-lo: revolução, ditadura ou Processo de Reorganização Nacional. 

Pensando a década de 1990 e a situação dos três países que estudo aqui, Avelar escreve: 

 

Foi aquele em que na Argentina até o peronismo domesticou seu antigo 

componente popular e se converteu em instrumento de implementação do 

neoliberalismo, em que no Brasil o principal teórico da dependência acedeu 

ao governo sob o respaldo de um pacto com as oligarquias latifundiárias e com 

o capital financeiro, em que no Chile pactos e conchavos congregaram a 

extrema direita e socialistas “renovados” ao redor de uma indistinguível 

louvação das virtudes da austeridade monetarista e da sábia potestade do 

mercado. (AVELAR, 2003, p. 35) 

 

São, como se vê, tempos em que a índole conciliadora conseguiu imiscuir os mais 

antagônicos componentes, de modo a torcer as mais poderosas convicções até que se pusessem 

a pregar o contrário do que pregavam. Daí à negação do nome que marca sua origem: “Estes 

tempos preferem não ser designados como pós-ditatoriais. Elegem, repetidamente, 

denominações que não apontem sua procedência” (AVELAR, 2003, p. 35). Correndo o risco 

da repetição, importa ressaltar mais uma vez que, no Brasil, tal exercício do eufemismo, e, por 

que não, do otimismo, chega ao paradoxo atenuador de assumir, em que pese a falta de 

transparência, que, aqui, a ditadura matou muito menos e que, por isso, não gerou uma literatura 

que possa colocar-se sob tal conceito. 

Repercutindo Jelin (2002), escreve Avelar: 

 

Um estudo da produção simbólica do presente do ponto de vista de sua 

condição pós-ditatorial traz a marca do intempestivo. Intempestivo seria 

aquele olhar que aspira ver no presente aquilo que lhe excede — o suplemento 

que o presente optou por silenciar. (AVELAR, 2003, p. 35) 
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O sentido de intempestivo proposto por Avelar, mesmo considerando o papel 

mercadológico editorial, em que “a lógica do mercado absorve até a documentação de 

desaparições e torturas como uma peça a mais do passado à venda” (AVELAR, 2003, p. 36), 

que procura destacar as narrativas que escolhem o que falta no presente das marcas do passado 

como tema, a fim de atribuir-lhe maior reflexão em outros campos, como o das discussões da 

memória, como o da violência estatal, em suma, como o da política, opta por ressaltar na 

literatura, e na crítica, sua capacidade de atuação sobre o presente, trazendo ao centro da 

discussão uma reflexão adiada, porque não foi possível apagá-la. 

O conceito de pós-ditadura emerge nitidamente: aquilo que, de hoje, guarda as marcas 

da violência estatal, marcas, conforme a citação de Grínor Rojo (2016), patentes nas obras do 

imaginário que verbalizam o horror, tornando-o visível, mas também, e por isso de mais difícil 

percepção e estudo, presentes sob a pele do silêncio imposto, por dentro ou por fora, a fim de 

escapar dos tentáculos que, fortalecidos no passado, mantêm-se atuantes no presente do controle 

do imaginário coletivo. 

Em Alegorias da derrota: a ficção pós-ditatorial e o trabalho do luto na América 

Latina, Avelar (2003, p. 37) propõe-se “interrogar o lugar do literário na esteira das ditaduras”, 

começando por fazer uma reflexão “desauritizadora” do fenômeno do boom da literatura latino-

americana, momento em que o escritor deste continente converte-se em profissional e, 

abandonando o serviço público que, em muitos casos, bancou sua sobrevivência, passa a 

desenvolver uma escrita que, distanciada do social, centra-se em sua realização estética e, em 

consequência, acentua a autonomização da literatura. 

 

Daí a irritação manifesta dos escritores do boom ante a menção de seu êxito 

comercial: entre outras coisas, o mercado representa o anacronismo da aura, a 

dissolução da unicidade imaculada da arte, a equação última entre a cadeia de 

produção industrial e a produção de objetos estéticos. (AVELAR, 2003, p. 46) 

 

Como uma avaliação desse período escapa ao objeto desta tese, importa dizer que, 

segundo Avelar, destituída de seu papel formador do intelectual continental, longe do social, 

ou, pelo menos, distante do social imediato, desaurizada, a literatura latino-americana 

incorpora-se ao mercado editorial, saltando dos 300 exemplares entregues pessoalmente por 

Jorge Luis Borges a seus leitores, em uma Buenos Aires do início do século XX, para os 100 

mil exemplares de Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, vendidos anualmente 

(AVELAR, 2003, p. 42). Para além do mercado, a perda da aura recebe uma compensação, na 

possibilidade de reelaboração de uma identidade local que, a contrapelo dos elogios da 
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modernidade, do urbano, do letrado, demarcam um universo que guarda ainda o rural e raros 

personagens alfabetizados e capazes da escrita. Tais contradições “não desapareceram, mas se 

‘resolveram’ de maneira extremamente violenta” (AVELAR, 2003, p. 48), com a instalação das 

ditaduras militares. Então, não é demais pensar que aquela literatura desdobra-se como a 

literatura possível para o controle estatal. Alegorizando a tensão social, abandonará 

definitivamente o papel de guia para as populações locais, alinhando-se a uma vertente mais 

esteticista, mais em concordância com as demandas da ordem do dia — desviantes, portanto, 

do imperativo de debater o estado de exceção vigente. 

Também, se estamos pensando em um controle sub-reptício e em uma autocensura, 

imagine-se quanto de autocensura pode ser criado com “o bombardeio paramilitar a uma das 

casas editoriais mais importantes do país, Civilização Brasileira” (AVELAR, 2003 , p. 53) e 

com a existência de alcaguetes espalhados e sustentados pelo erário público ou pelo desejo de 

parecer simpático à causa das ditaduras. Ecoando as palavras de Rojo (2016): “Além de 

outorgar generosos subsídios a megaconglomerados (TV Globo, Editora Abril etc.), o estado 

impulsionou uma nova política de turismo que se alimentava da mercantilização da cultura 

popular” (AVELAR, 2003, p. 54). O Estado, conforme Foucault (2007), não se mantém apenas 

através da força; é preciso colocar algo no lugar daquilo que é retirado, e isso não precisa ser, 

e quase nunca é, necessariamente ruim. 

Avaliando alguma literatura produzida à época da ditadura militar brasileira, Avelar 

percebe que, por exemplo, no romance-reportagem, a figura do escritor jornalista que, furando 

a censura militar, é capaz de trazer a verdade ao público, além de trabalhar com um imaginário 

da virilidade, do destemor, é incapaz “de lidar com a perda” (AVELAR, 2003, p. 80), de 

trabalhá-la a ponto de que possa servir para sua superação. Em seguida, ampliando para o Cone 

Sul, faz referência à grande produção de uma literatura confessional que, apesar de importante 

para a compreensão da época, não foi estudada, considerando a apropriação que faz da 

linguagem da caserna, dos militares, com sua polarização entre vilão e herói, traidor e mártir. 

Escreve Avelar (2003, p. 80): “a recopilação de dados não é ainda a memória da ditadura. A 

memória da ditadura, no sentido forte da palavra, requer outra linguagem”. O professor observa 

também que a literatura que reflete o período limita-se a uma leitura heroica da época, como se 

confiasse que “amanhã triunfariam as forças da justiça, reforçariam ainda mais o efeito 

narcótico” (AVELAR, 2003, p. 81). Em outras palavras, longe de entender as derrotas sofridas, 

as narrativas que predominam nesse tempo, oriundas de um espectro político de oposição ao 

regime, parecem ainda esperar que a divulgação das práticas abjetas e imorais cometidas pelos 
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militares contra os dissidentes, seus familiares e amigos, fosse finalmente trazer o povo à justa 

luta de classes e entregar, por fim, a vitória aos justos. “De fato, o esquecimento pós-ditatorial 

é facilitado na medida em que a narração da atrocidade tem lugar na linguagem que não se 

pergunta por seu estatuto retórico e político” (AVELAR, 2003, p. 83). 

Dessa forma, alguma literatura daquele período parece guardar a esperança na utopia da 

reação popular contra os desmandos dos governantes. Em última instância, como o povo não 

se mexeu, a narrativa por si só oferece uma compensação pela derrota e angaria para si, pelo 

menos, a simpatia condescendente do leitor. Seria ainda, portanto, uma conquista pela dimensão 

afetiva: “Numa sociedade civil que enfrentava uma derrota desmoralizante, a literatura se 

encarregava de assegurar-nos de que a verdade e a razão estavam do ‘nosso’ lado” (AVELAR, 

2003, p. 79). A compensação de que fala Avelar equivale ao prêmio de consolação dos 

derrotados, que, com tal posse, escapam de buscar compreender os motivos reais da derrota e 

assumem o lugar de mártires. 

Nesse sentido, conforme entendo, Martín Caparrós (2008) parece ter compreendido a 

situação na sociedade argentina, condizente com a reflexão de Avelar. Então, para superar a 

limitação e ir mesmo no sentido oposto, em A quien corresponda (2008), escreve as seguintes 

reflexões do protagonista Carlos, el Rojo: 

 

Perdemos, nos enganamos muito em muitas coisas. É certo que nos 

enganamos com alguma grandeza: sonhando alto, querendo coisas que valem 

a pena querer seriamente, não caindo de um banquinho, mas do terraço. As 

listas dos erros que cometemos encheria horas e horas, Estela, e eu sei que 

você as conhece de cabo a rabo. Mas já é hora de que deixemos de repassar a 

lista e coloquemos o título: Nosso Espantoso Erro foi Superestimar o Grande 

Povo Argentino Saúde.43 (CAPARRÓS, 2008, p. 140, livre tradução) 

 

Mais: Caparrós potencializa a derrota ao notar que a Argentina que resta depois da luta 

é muito pior do que a que existia antes dela; que o grande patrimônio dos herdeiros dos mortos 

e desaparecidos é justamente ter um morto ou desaparecido para poder negociar com o Estado 

(CAPARRÓS, 2008). 

Voltando às reflexões de Avelar (2003), podemos desdobrar a literatura pós-ditatorial 

em dois segmentos: o primeiro, preso a um testemunho de caráter confessional, que busca dar 

                                                             
43 No original: “Perdimos, nos equivocamos tanto en tantas cosas. Es cierto que nos equivocamos con alguna 

grandeza: ambicionando grande, queriendo cosas que valen la pena de ser queridas en serio, no cayendo del 

banquito sino de la azotea. Las listas de errores que cometimos llenaría horas y horas, Estela, y yo sé que vos la 

conocés de cabo a rabo. Pero ya es hora de que dejemos de recorrer la lista y pongamos el título: Nuestro 

Espantoso Error fue Sobrestimar al Gran Pueblo Argentino Salud”. 
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conta do que aconteceu, a fim de lograr um ajuste de contas, uma compensação simbólica 

haurida da simpatia do leitor; o segundo, menos comprometido com o fato, problematiza a 

relação entre o acontecimento e sua representação, buscando montar o quebra-cabeça que a 

linguagem comprometida do primeiro escondeu. A junção dessas duas possibilidades, e é 

possível pensar em outras, como a narrativa que, em meio à temporalidade excessiva, buscou 

refugiar-se em outros temas ou, para um meio do caminho, resistiu a dedicar-se às questões do 

presente imediato desse coletivo, constrói um painel que, conforme entendemos, embora possa 

ter ocorrido de forma simultânea, propõe etapas de um raciocínio que se desdobra. De outro 

modo: terminado o tempo das ditaduras, a exigência dos sobreviventes era buscar o 

reconhecimento das barbáries cometidas pelo Estado e as compensações devidas. Tal 

necessidade deixa pouco espaço para que se deslinde quanto de excesso e, também, de 

manipulação trabalha no novo discurso. Cumprida essa etapa, a literatura, inclusive a crítica 

especializada, está mais apta a fazer os devidos acertos, cortar as arestas e permitir que a 

composição possibilite a construção de um coro mais complexo. 

Importa pensar também a noção de compensação simbólica que Avelar toma 

emprestado de Flora Süssekind, quando pensa no romance-reportagem brasileiro: “sua função 

compensatória consistia não só em fornecer informação bloqueada pela censura, mas também 

articulava uma dimensão afetiva” (AVELAR, 2003, p. 79). Por essa leitura, é possível marcar 

um aspecto de subordinação da produção literária, como projeto estético, a uma intenção de 

trazer o leitor para as fileiras contra a injustiça que a narrativa denunciaria: “Numa sociedade 

civil que enfrentava uma derrota desmoralizante, a literatura se encarregava de assegurar-nos 

de que a verdade e a razão estavam do ‘nosso’ lado” (AVELAR, 2003, p. 83). Outro efeito 

também é visível: o escritor-repórter fura o bloqueio da censura e consegue trazer a verdade de 

onde quer que ela esteja, indicando que o sistema ditatorial é falho e permite que livros-

reportagens como estes venham a público. Desta forma, mostraria como ele, o sistema 

ditatorial, não é total, mas, pelo contrário, autoriza a divulgação de seus excessos. 

Com os principais conceitos que norteiam esta tese minimamente assentados, é possível 

passar aos capítulos de estudo específico das literaturas aqui comparadas. Comecemos então 

com o Chile e alguma literatura. 
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3 CHILE, ESPECULAÇÕES DE UMA LITERATURA DE PÓS-DITADURA 

 

Às vezes, tenho a impressão de que o 11 de setembro quer nos adestrar. Às 

vezes, tenho a impressão fatal de que o 11 de setembro nos adestrou de forma 

irreversível.44 (ROBERTO BOLAÑO, 2009, p. 82) 

 

A epígrafe de Bolaño é a síntese da reflexão de Rojo (2016) e Avelar (2003): o resultado 

da censura adestrou o imaginário e sua ficção, de modo que seus protestos, suas astúcias, seu 

estilo são, em última medida, obras suas. O que escapa é essa literatura que termina por se 

constituir em compensação silenciosa, embora, no caso chileno, o silêncio tenha sido combatido 

após terminada a ditadura, e é por isso que Bolaño pôde assumir uma significativa estatura 

intelectual, dentro e fora do Chile. 

Então, tratando essa literatura como residual, quer dizer, desde o centro organizador do 

saber que disciplina, fragmentos sem substância e considerados supérfluos e derivados, que 

apontam o que é secundário e não integrado, Nelly Richard (2001) busca uma força capaz de 

iluminar as periferias dos “mais desfavorecidos da escala de valores sociais e culturais, para 

questionar suas hierarquias discursivas desde posições laterais e descentramentos híbridos”.45 

(RICHARD, 2001, p. 11) Suas reflexões assentam-se sobre a perspectiva de “linhas de força”, 

os conceitos de “estética, cultura e política”, que se intercalam dentro “destes planos de 

discursos no interior de uma mesma perspectiva que os coloca em incessante jogo de mútuas 

atrações e refrações”46 (RICHARD, 2001, p. 12). 

Refletindo sobre as dificuldades inerentes ao pensar os problemas da atualidade, e, no 

caso de Resíduos y metáforas: ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición, o 

período de reinstauração da democracia e as negociações com o regime que termina, Nelly 

Richard (2001) questiona como renunciar aos problemas da atualidade, se buscamos intervir 

criticamente nas redes de enunciação e discurso do presente e, em seguida, esboça um caminho: 

 

Se “dar conta” do acontecido é não trair a recordação do que o presente deixa 

para trás como dor e aflição com palavras sem cicatrizes (não submeter a 

memória das vítimas à humilhação de ver narrado seu passado na língua 

incólume do relato triunfal da atualidade), então a pergunta pela lembrança 

                                                             
44 No original: “A veces tengo la impresión de que el 11 de septiembre nos quiere amaestrar. A veces tengo la 

impresión fatal de que el 11 de septiembre nos ha amaestrado de forma irreversible”. 
45 No original: “más desfavorecidos de la escala de valores sociales y culturales, para cuestionar sus jerarquias 

discursivas desde posiciones laterales y descentramientos híbridos”. 
46 No original: “de estos planos de discursos en el interior de una misma mirada que los coloca en incesante juego 

de mutuas atracciones y refracciones”. 
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se encontra no nexo entre memória, linguagem e fragmentos da 

representação.47 (RICHARD, 2001, p. 15, grifos meus) 

 

A autora reflete a partir do nicho dos estudos culturais, e o problema amplia-se, pois, se 

a memória precisa de superfícies em que possa gravar-se, a fim de que a relação entre a marca, 

a textura e o acontecimento libere novos efeitos de sentido, onde encontrar estas superfícies se, 

conforme Rojo (2016), o Chile da transição buscou uma atenuação das marcas da história sem 

articulações narrativas nem conexões de relato? Mais: onde encontrar estas superfícies, “se o 

rigor ético da demanda de justiça contida nos retratos em preto e branco dos detidos-

desaparecidos é diariamente condenado por fluxos publicitários declaradamente hostis a seu 

drama do sentido?” (RICHARD, 2001, p. 15)48 

A autora destaca as repetidas operações de apagamento, tais como as disfarçadas de 

sedução televisiva, amontoadas na pressa das novidades que transforma tudo em mercadoria, 

“sem ter tempo nem vontade de perguntar pelo que cada novidade deixa para traz”49 

(RICHARD, 2001, p. 15), as inesgotáveis agendas teóricas que fixam a vigência acadêmico-

internacional dos temas a discutir nos congressos de fim de século (RICHARD, 2001, p. 15). 

Tais condições fomentam e, ao mesmo tempo, são viabilizadas pelas forças que negociam a 

passagem de uma política de antagonistas, que resultou no enfrentamento, para a política de 

acordos, de consensos, a Realpolitik implementada nos últimos anos. Em outras palavras: tais 

políticas buscavam acomodar o “novo”, nunca tão novo assim, ao velho, repetido e ligado à 

tradição e à força ressentida das elites nacionais. Como negocia o cervo com o leão? Ou, nas 

palavras de Richard: 

 

Quais limites procurou impor o consenso, ao pretender forçar a unidade de 

vozes e condutas em torno à racionalização formal e técnica do acordo? 

Limites de nomes (a perigosa revolta das palavras que dissemina seus 

significados heterodoxos para nomear o oculto-reprimido fora das redes 

oficiais de designação); limites de corpos e experiências (os modos desviantes 

nos quais as subjetividades sociais rompem as filas da identidade normatizada 

pelo livreto político ou pelo spot publicitário com ziguezagueantes fugas de 

imaginários); limites de memórias (as tumultuosas reinterpretações do 

                                                             
47 No original: “Si ‘dar cuenta’ de lo acontecido es no traicionar el recuerdo de lo que el presente deja atrás como 

dolor y aflicción con palabras sin cicatrices (no someter la memoria de las víctimas a la humillación de ver 

narrado su pasado en la lengua indemne del triunfal relato de la actualidad), entonces la pregunta por el recuerdo 

concierne el nexo entre memoria, lenguaje y trizaduras de la representación.” 
48 No original: “¿Si el rigor ético de la demanda de justicia contenida en los retratos en blanco y negro de los 

detenidos-desaparecidos es diariamente condenado por flujos publicitarios declaradamente hostiles a su 

dramática del sentido?”. 
49 No original: “sin tener tiempo ni ganas de preguntarse por lo que cada novedad deja atrás”. 
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passado que mantêm aberta a recordação da história para uma incessante 

disputa de leituras e sentidos).50 (RICHARD, 2001, p. 27, grifos nossos) 

 

Na conjugação de tudo o que transborda, que sobra, pelos mecanismos já apontados por 

Richard (2001), desaparecem os corpos, seus nomes e suas experiências, que 

produziram/produziriam memórias, e, portanto, seus relatos e suas ficções. A negociação da 

paz possível interessa ao leão e é a única disponível aos cervos. As diferenças, os ruídos do 

discurso passam a ser assumidos como variações que não desmontam a unidade da totalidade, 

operando uma espécie de horizontalização do relevo da história, sem sobressaltos, ou com 

pequenas alterações. A insubmissão a essas forças normatizadoras e normalizadoras (Foucault, 

2007) trabalha para que: 

 

As forças negativas do subtraído e do excluído sigam inquietando os limites 

de normalização do político a fim de impedir que o traçado da identidade 

oficial sacrifique a memória de seus “outros” e apague de sua última definição 

normativa o rastro plural dos acordos de validade e legitimidade entre 

identidade, diferença e alteridade.51 (RICHARD, 2001, p. 29, livre tradução) 

 

 

Ou seja, o consenso nacional chileno, e arrisco propor que o mesmo vale para o Brasil 

e a Argentina, representou um desejo do país para dar cabo ao regime de arbitrariedade e 

legalidade simulada por tribunais manipulados e recolocar as nações de volta ao caminho 

rompido pelas ditaduras. Ao mesmo tempo, os chefes das ditaduras continuavam à mesa de 

negociação, sobretudo no comando das Forças Armadas, policiais e, mais perigoso ainda, das 

organizações paramilitares e empresas de comunicação. As forças derrotadas tiveram de aceitar 

a representação de entidades moderadoras convidadas e, em última instância, autorizadas a 

participar pelos próprios representantes dos grupos derrotados. A negociação, então, destinou-

se a construir um perdão para os excessos de torturadores e torturados, vencedores, porque 

efetivamente os havia, e derrotados, e a buscar apagar a escrita da narrativa que contrariasse 

esse clima de conciliação que os novos tempos traziam, narrativa esta que, múltipla, poderia 

                                                             
50 No original: “¿Qué desbordes buscó limitar el consenso, al pretender forzar la unanimidad de voces y conductas 

en torno a la racionalización formal y tecnificada del acuerdo? Desbordes de nombres (la peligrosa revuelta de 

las palabras que disemina sus significaciones heterodoxas para nombrar lo oculto-reprimido fuera de las redes 

oficiales de designificación); desbordes de cuerpos y de experiencias (los modos discordantes en que las 

subjetividades sociales rompen las filas de la identidad normada por el libreto político o el spot publicitario con 

zigzagueantes fugas de imaginarios); desbordes de memorias (las tumultuosas reinterpretaciones del pasado que 

mantienen el recuerdo de la historia abierto a una incesante pugna de lecturas y sentidos)”. 
51 No original: “Las fuerzas negativas de lo sustraído y lo excluido deben seguir inquietando los límites de 

normalización de lo político para impedir que el trazado de la de identidad oficial sacrifique la memoria de sus 

“otros” y borre de su última definición normativa el rastro plural de las pugnas de validez y legitimidad entre 

identidad, diferencia y alteridad”. 
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acabar por borrar o exercício de construção da unidade nacional, que o discurso de transição 

buscava armar. Daí o silenciamento da “memória de uma passado julgado inconveniente pelas 

guerras de interpretação que segue apresentando verdades e posições que ainda estão por 

ajustar, em conflito”52 (RICHARD, 2001, p. 29, livre tradução). Como se vê, de um modo ou 

de outro, a ideia de guerra de memórias apresenta-se. 

Correndo mais uma vez o risco da repetição, há de se ter em conta que as forças 

conciliadoras, do lado derrotado, não tinham muito o que exigir na mesa de negociações e, 

assim, um acirramento de sua parte representaria apenas uma prorrogação do conflito e o 

adiamento de um regime democrático, com todos os problemas a ele inerentes, mas, ainda 

assim, melhor do que o vigente até então. Nesse sentido, vendo de um modo mais pragmático, 

a cartada que restava era esperar que o tempo operasse a necessidade de uma revisão dos 

acordos fixados, como efetivamente ocorreu na Argentina e no Chile. Pelo lado negativo, esse 

tempo foi fundamental para a operação do receituário liberal que dilapidou a riqueza desses 

países em favor das multinacionais dos países imperialistas, alinhados aos regimes militares 

desde sua instalação, e também desenvolveu estratégias de silenciamento dos discursos 

divergentes. 

Sobre o peso de tais negociações, coube fazer ainda uma atenuação do vocabulário 

pertinente aos períodos de ditadura, operação que implica uma transformação eufemística das 

narrativas, oficial e particular, que envolvessem aqueles eventos, permitindo a instalação de 

uma memória capaz de se multiplicar, mas sem forças para reverberar no pensamento coletivo 

e saltar do imaginário, a fim de movimentar novamente o cotidiano das cidades. A memória 

autorizada pelo consenso presta contas, mas não paga a dívida — provavelmente impagável. 

Richard (2001) percebe que “o consenso político é capaz apenas de se referir à memória (de 

apresentá-la como tema, de processá-la como informação), mas não de praticar nem de 

expresar seus tormentos”. 

 

Implica dispor dos instrumentos conceituais e interpretativos necessários para 

investigar a densidade simbólica dos relatos; “expressar seus tormentos” 

supõe recorrer a figuras de linguagem (símbolos, metáforas, alegorias) 

suficientemente significativos para que entrem em relação simpática com o 

desencadeamento emocional da recordação. O consenso que reprime este 

desencadeamento emocional da recordação apenas nomeia a memória com 

                                                             
52 No original: “la memoria de un pasado juzgado inconveniente por las guerras de interpretación que sigue 

desatando entre verdades y posiciones todavía sin ajustar, en conflicto”. 
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palavras isentas de toda convulsão de sentido, a fim de não alterar a estratégia 

minuciosamente calculada de intercâmbio político-midiático.53 (p. 31) 

 

Diante do silenciamento construído com palavras novas, desmontadas de sua carga 

semântica, ao exercício intelectual que produziu uma multidão de dores sem nomes próprios, 

como se brotassem da inspiração do intelecto, 

 

frente às múltiplas desvinculações entre passado e presente que fabricam as 

tecnologias do esquecimento, especializadas em suprimir as articulações 

biográficas e históricas das sequências cronológicas e em apagar a 

problemática de suas vinculações, talvez devamos ativar a proliferação de 

relatos capazes de multiplicar tramas de narratividade que ponham em 

marcha adiantamentos e retrospecções para levar a temporalidade da 

história a voltar-se sobre si mesma em cada interseção de fatos e palavras, 

fazendo saltar assim a imagem mentirosa de um “hoje desligado de todo 

antecedente e cálculo oficiais”.54 (RICHARD, 2001, p. 40, grifos meus, livre 

tradução) 

 

A provocação está clara: em 2001, Richard aponta o apagamento da pessoa da memória 

por meio do recurso midiático de superprodução de narrativas, que fomenta um reconhecimento 

da tragédia das ditaduras, mas, desvinculada de rostos-corpos-lugares em que os eventos 

deixaram sua marca, faz parecer que o fato e os acordos resolveram toda pendência e lograram 

a reconstituição total no presente. Operado dessa forma, o passado está impossibilitado de 

cobrar a fatura na atualidade. Então, a questão: “como descrever os infernos, transmitindo 

emoções que permitam a ‘compreensão’, com a linguagem cautelosa, congelada, séria, sóbria, 

falsamente objetiva das ‘ciências humanas’”?55 (MOULIAN, 1997, p. 17 apud RICHARD, 

2001, p. 48). 

Richard responde à pergunta de Moulian apresentando duas frentes de articulação: 1) o 

discurso científico, por meio das ciências sociais, que conseguiu analisar a crise de sentido do 

                                                             
53 No original: “Implica disponer de los instrumentos conceptuales e interpretativos necesarios para investigar la 

densidad simbólica de los relatos; “expresar sus tormentos” supone recurrir a figuras de lenguaje (símbolos, 

metáforas, alegorías) suficientemente conmovibles para que entren en relación solidaria con la desatadura 

emocional del recuerdo. El consenso que reprime esta desatadura emocional de recuerdo sólo nombra a la 

memoria con palabras exentas de toda convulsión de sentido, para no alterar el formulismo minuciosamente 

calculado del intercambio político-midiático”. 
54 No original: “Frente a las múltiples desvinculaciones entre pasado y presente que fabrican las tecnologías del 

olvido expertas en suprimir las articulaciones biográficas e históricas de las secuencias cronológicas y en borrar 

la problematicidad de sus enlaces, quizás debamos activar la proliferación de relatos capaces de multiplicar 

tramas de narratividad que pongan en marcha adelantamientos y retrospecciones para llevar la temporalidad de 

la historia devolverse sobre sí misma en cada intersección de hechos y palabras, haciendo saltar así la imagen 

mentirosa de un ‘hoy desligado de todo antecedente y cálculo oficiales’”. 
55 No original: “como describir los infiernos, transmitiendo emociones que permitan la ‘comprensión’, con el 

lenguaje circunspecto, congelado, grave, falsamente objetivo de las ‘ciencias humanas’”. 
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Chile ditatorial, mas, fez isso via modelo disciplinar do saber institucional, que, lembrando 

Foucault (2007), cuidou muito de não ter que experimentar — no próprio corpo, no próprio 

verbo — a desconexão da razão objetiva (RICHARD, 2001); e 2) a textualidade poética, que 

apresenta condições de romper com a estabilidade imposta pelo modelo disciplinar 

institucional. A recomposição operada pelas ciências sociais permitiu a reinterpretação dos 

sintomas da crise com uma linguagem reorganizadora de processos e de sujeitos: “uma língua, 

portanto, incompatível — em sua vontade de recomposição normativa — com o quebrado, 

desagregado, partido, de subjetividades sociais e culturais em transe de pertencimento e 

identidade”56 (RICHARD, 2001, p. 49). 

Não poderia ser de outra maneira, uma vez que, se a assunção da quebra de sentido, e 

sua materialização no corpo das reflexões por parte das ciências sociais tivesse se efetivado, 

poderia ou desautorizar seu discurso do consenso, permitindo seu desmonte inclusive como 

saber acadêmico, ou reescrever a história do consenso e, portanto, das negociações em pauta. 

Nesse sentido, se as ciências sociais trabalhavam, profissionalmente, a favor de uma versão 

técnica do consenso, que devia eliminar de sua máquina administrativa de planejamento da 

ordem toda a opacidade supérflua ou recalcitrante (RICHARD, 2001), caberia à arte e à 

literatura trabalhar com tudo que fica de fora do organizado, quer dizer, fora do organismo, ao 

qual será dado acesso através dos textos críticos da arte e da literatura, que: 

 

Contemporâneos das análises técnicas que realizava a sociologia alternativa, 

buscavam confeccionar equivalências sensíveis que pusessem em correlação 

de signos o desastre categórico dos sistemas de representação com uma 

experiência de linguagem feita de orações incompletas, de vocabulários 

extraviados, de sintaxe em desarme.57 (RICHARD, 2001, p. 49) 

 

A ditadura chilena termina em 1990; portanto, o livro de Nelly Richard, publicado em 

2001, é fruto de uma reflexão operada pela ensaísta durante o primeiro decênio da retomada da 

democracia e dos meios que fizeram tal retomada possível. Entre outros importantes 

acontecimentos, esse período inclui a prisão do ex-presidente Augusto Pinochet e de vários 

líderes do período. Hoje, por meio do aumento de publicações de biografias, de relatos, de 

autoficções, é possível perceber que os sobreviventes e os familiares dos desaparecidos não 

                                                             
56 No original: “una lengua, por lo tanto, incompatible —en su voluntad de recomposición normativa— con lo 

roto, lo disgregado, lo escindido, de subjetividades sociales y culturales en trance de pertenencia e identidad”. 
57 No original: “Contemporáneos de los análisis técnicos que realizaba la sociología alternativa, buscaban 

confeccionar equivalencias sensibles que pusieran en correlación de signos el desastre categorial de los sistemas 

de representación con una experiencia de lenguaje hecha de oraciones inconclusas, de vocabularios extraviados, 

de sintaxis en desarme”. 
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ficaram satisfeitos com a solução das políticas de transição e, de um modo ou de outro, lograram 

superar a artimanha apaziguadora das reconstruções do período, exigindo que os nomes 

próprios fossem devolvidos aos desaparecidos, mortos ou não, e às memórias que deles se 

construíram. Além disso, também se conseguiu que os nomes e os rostos de desaparecedores 

chegassem à superfície dos dias. Ainda que não se dê conta de um ajuste total, não seria razoável 

desconsiderar que parte da esperança revisionista dos que possibilitaram o acordo cumpriu-se. 

A literatura que analiso aqui, por outro lado, não opera com os recursos propostos por Richard, 

e, conforme minha leitura, este procedimento amplia o número de letrados capazes de entender 

o básico que a ficção apresenta no que diz respeito àquele período. É ainda uma vitória. 

 

3.1 AS CENTO E SETENTA E NOVE NARRATIVAS DE GRÍNOR ROJO 

A começar pelo fragmento já citado sobre a manipulação concreta e/ou sub-reptícia, por 

meio de censura e autocensura, que alterou drasticamente o itinerário seguido pela cultura 

chilena de 1973 até os dias de hoje, o livro de Grínor Rojo (2016) é, por diversos outros motivos, 

a bússola central deste capítulo e, embora seja possível verificar a grande produção literária 

sobre o tema com uma simples busca na internet, a dimensão de seu trabalho não deixa dúvidas 

sobre a contribuição por parte dos escritores chilenos para a construção do imaginário coletivo 

daquele país, no que se refere ao período de que tratamos aqui. 

Nesse sentido, se o trabalho de Nelly Richard (2001) ofereceu relevo às reflexões sobre 

as políticas de memória que atuaram no período de transição da ditadura para a democracia, é 

a extensa análise de Rojo que, trabalhando efetivamente com a leitura de 179 narrativas chilenas 

construídas sobre e sob o espectro da ditadura, seja antes, durante ou depois, indicará caminhos 

para a construção de interpretações potentes do que se materializa no corpo dessas narrativas, 

sinalizando um modo de construção intelectual para outras leituras. Naturalmente, em tamanha 

seleção, entre outros, estão alguns nomes já conhecidos e referendados pela crítica brasileira, 

como José Donoso, Roberto Bolaño, Diamela Eltit, Ana Pizarro, Antonio Skármeta e Alejandro 

Zambra, e nomes que ainda não chegaram às nossas prateleiras, como Anturo Fontaine e Carlos 

Franz. O livro de Rojo, com um olhar mais crítico e aprimorado pela experiência de professor 

em diversas universidades, entre elas a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), avalia 

as reflexões de parte dos pensadores que aqui utilizo, como Idelber Avelar, Josefina Ludmer, 

Beatriz Sarlo, e auxilia assim, profundamente, na escrita desta tese. 

O movimento de crítica empreendido por Rojo (2016), que engloba mais de 40 anos de 

publicação, opera uma segmentação dessas narrativas, agrupando-as por personagens que 
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estejam representados em seu enredo, sendo aqui personagem também a cidade, o olhar 

idealizador da luta, a repressão, a tortura, o estilo, os recursos utilizados pelo escritor, ou seja, 

qualquer característica que possa ser encontrada em uma série de leituras pode ser considerada 

personagem relevante para a reflexão sobre as significações de sua presença, ou, às vezes mais 

importante, ausência. Assim, por exemplo, o capítulo II, Novelas lukacsianas… más o menos, 

busca classificar estes romances, que, segundo Rojo (2016), são aqueles que apresentam 

 

[…] uma estética narrativa que não esconde seu favoristimo pelos problemas 

concernentes às trajetórias vitais de uns personagens em cujo comportamento 

se presume que se encontra refletido o comportamento da comunidade 

nacional, ou ao menos o de um setor amplo da mesma.58 (p. 31, livre tradução) 

 

Portanto, estamos diante de uma literatura da exemplaridade associada (LIMA, 2006), 

do micro ao macro, a uma estética de mimética realista, que podem ser descritas como  

 

[…] obras literárias que esteticamente se ligam a um código realista, mas não 

no sentido que se atribui a esta palavra comumente, isto é, na condição de que 

nós estamos utilizando o qualificativo “realista” acentuando o significado que 

não coloca ênfase na fidelidade da mímesis, senão na representação verossímil 

de uns espaços, uns personagens e uns acontecimentos que se vincula de um 

modo estético com a ditadura e a pós-ditadura chilena.59 (ROJO, 2016, p. 27) 

 

Em que verossimilhança é “um pacto de caráter lógico e não um princípio de 

correspondência referencial” (ROJO, 2016, p. 27), de que se valem os autores para 

 

[…] inserir no ânimo do leitor a vontade de acreditar, para persuadi-lo de que 

confie no que o escritor lhe está comunicando, para que lhe conceda seu 

beneplácito tendo sido convencido de que carrega em suas páginas uma versão 

ordenada do mundo de fora, um mundo que esse leitor já conhece, mas com a 

consciência clara ou escura de que isso não é assim.60 (ROJO, 2016, p. 19) 

 

                                                             
58 No original: “una estética narrativa que no esconde su favoritismo por los problemas que conciernen a las 

trayectorias vitales de unos personajes en cuyos comportamientos se presume que se encuentra reflejado el 

comportamiento de la comunidad nacional o al menos el de un sector amplio de la misma”. 
59 No original: “obras literarias que estéticamente se ciñen a un código realista, pero no en el sentido que se le 

atribuye a esta palabra de ordinario, esto es, a condición de que nosotros estemos utilizando el calificativo 

‘realista’ asignándole un significado que no pone en énfasis en la fidelidad de la mímesis sino en la representación 

verosímil de unos espacios, unos personajes y unos acontecimientos que se vincula de un modo estético con la 

dictadura y la postdictadura chilena”. 
60 No original: “infundir en el ánimo del lector la voluntad de creer, para persuadirlo de que confíe en lo que él 

le está comunicando, para que le otorgue su beneplácito habiéndolo convencido de que porta en sus páginas una 

versión ordenada del mundo de afuera, un mundo que ese lector ya conoce, pero con la conciencia clara u oscura 

de que eso no es así”. 
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Trata-se, portanto, da ilusão de uma realidade convincente, ciente das limitações 

discursivas, mas, ainda assim, disposta a criar um mundo paralelo em que o leitor será 

convidado a ver, como em espelho, aspectos, personagens, eventos de seu cotidiano que 

problematizam tanto seu cotidiano quanto o mundo paralelo. Um terceiro caminho que separará 

o ofício do historiador daquele do puro retórico “destinado à diversão de seus ouvintes” (LIMA, 

2006, p. 168), ou que, não postulando a verdade, “coloca-a entre parênteses” (LIMA, 2006, p. 

21). Após a produção operada pelo discurso ficcional desses romances, também o discurso 

histórico poderá necessitar de reelaboração, sobretudo sob o aspecto do imaginário coletivo que 

estamos pensando aqui. É, como se vê, ainda uma proposta gigantesca e está associada, como 

indica o título do capítulo, às ideias de Lukács, quer dizer, a arte que: 

 

[…] se encarrega da vida social moderna colocando em destaque sua estrutura 

profunda ao proporcionar ao leitor uma “imagem da realidade na qual a 

oposição de fenômeno e essência, de caso particular e lei, de urgência e 

conceito, resolve-se de tal maneira que na impressão imediata da obra de arte 

ambos coindicam em uma unidade espontânea, que ambos formem para o 

receptor uma unidade inseparável”.61 (ROJO, 2016, p. 29) 

 

Conforme entendo, para o Lukács lido por Rojo (2016), haveria um lugar em que a obra 

de arte literária de viés realista seria capaz de fazer chegar o leitor a uma realidade inescapável, 

que, não tomando o lugar daquela, coloca-a em questão. Porém, para a conclusão exagerada e 

simplista que apresento, se Rojo utiliza Lukács contra Lukács, ele também o faz para salvá-lo: 

 

Podemos contrapor a Lukács uma de suas próprias afirmações, aquela de La 

novela histórica segundo a qual o que em última análise teria que lhes 

importar aos estudantes da literatura não é tanto a irrefutabilidade dos dados 

que são apresentados nos textos que eles comentam ou, o que é a mesma coisa, 

a verdade que se desprende da correspondência entre esses dados e os que 

capta um conhecimento sensorial dos fatos externos, como sua historicidade, 

o espírito ou o sentido histórico dos mesmos.62 (ROJO, 2016, p. 30) 
 

                                                             
61 No original: “se hace cargo de la vida social moderna poniendo en descubierto su estructura profunda al 

proporcionarle al lector una ‘una imagen de la realidad en la que la oposición de fenómeno y esencia, de caso 

particular y ley, de inmediatez y concepto, se resuelve de tal manera que en la impresión inmediata de la obra de 

arte ambos coincidan en una unidad espontánea, que ambos formen para el receptor una unidad inseparable’”. 
62 No original: “Podemos oponerle a Lukács una de sus propias afirmaciones, aquella de La novela histórica 

según la cual lo que en el último análisis tendría que importarles a los/las estudiosos/as de la literatura no es 

tanto la irrefutabilidad de los datos que se les ofrecen en los textos que ellos/ellas comentan o, lo que es lo mismo, 

la verdad que se deriva de la correspondencia entre esos datos y los que capta un conocimiento sensorial de los 

‘hechos’ externos, como su ‘historicidad’, el espíritu o el sentido histórico de los mismos”. 
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Voltamos à memória generalista de Le Goff (1990), onde Lukács e Rojo farão coro ao 

sentimento histórico apontado pelos teóricos estudados por Costa Lima (2006), no que diz 

respeito à verdade do poeta, que não é, de fato, a verdade do que houve, tampouco sua memória 

do sucedido, ainda quando isso pretenda, mas que corresponde a algum tempo identificável, 

àquele que “a memória cultural sustenta” (LIMA, 2006, p. 169): “os rapsodos estavam 

persuadidos de que, no essencial, seus relatos se relacionavam com a verdade histórica” (LIMA, 

2006, p. 170, grifo nosso). Os autores das narrativas lidas por Rojo estão persuadidos de que, 

no essencial, dão conta, dentro da ficção, de uma verdade histórica, na qual se inscrevem. 

Por acreditar que apresentam uma distinção evidente, e sobre a qual quase todos os 

intelectuais estudados aqui gastaram já algumas páginas para reafirmá-lo, ressalto que os 

discursos narrativos ligados à literatura não se confundem com os oriundos da história, e que 

estes não se confundem com a verdade, nem com a pretensão de dar conta dos fatos, em uma 

atualização total impossível de ser operada pela linguagem. Quando o escrito opta por 

apresentar sua narrativa sob o conceito de ficção, está ciente de que esta se submeterá a uma 

ideia de verossimilhança e não da verdade (FOUCAULT, 2007), ou, com Rojo (2001, p. 18), 

“as construções literárias miméticas são, devem ser, elas também, verossímeis, mas o contrário 

não é igualmente certo; ou seja, as construções literárias não têm porque ser miméticas”. 

 

É uma vez mais o discurso diegético que, como vimos em outro momento, 

sustenta, marcado pela gravidade das circunstâncias que com ele se estão 

tratando de comunicar, ao transformar-se em discurso mimético, ainda 

quando, por sua natureza mesmo, por sua irredutível condição de arte verbal, 

esteja viabilizado a conseguir nada mais que uma ilusão de realidade 

convincente. 63 (ROJO, 2016, p. 31) 

 

Reflitamos um pouco mais sobre o importante conceito de diegese, posto que também 

ilumina as leituras dos livros que serão feitas nesta tese e que foram feitas por Rojo. 

Diegese é a relação estabelecida entre a narrativa propriamente dita, a história contada, 

e seu referencial na “vida real”. Segundo Genette (apud BITTENCOURT, 1999), podemos 

regular mais ou menos a quantidade de informação daquilo que contamos e também contar 

segundo tal ou qual ponto de vista, tal ou qual recorte do evento histórico no qual inserimos 

nossa narrativa. Conforme entendo, uma relação que a priori desconsiderasse o leitor seria 

entendida como diretamente proporcional, em que uma maior quantidade de informação 

                                                             
63 No original: “Es una vez más el discurso diegético que, como lo hemos visto anteriormente, pugna, aguijoneado 

por la gravedad de las circunstancias que con él se están tratando de comunicar, por metamorfosearse en discurso 

mimético, aun cuando, por su naturaleza misma, por su insacudible condición de arte verbal, esté facultado para 

lograr nada más que una ilusión de realidad convincente”. 
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construiria uma maior aproximação do leitor ao evento que estimula a escrita; portanto, nesse 

aspecto, maior detalhamento significa maior aproximação ao aspecto referencial do texto. 

Como toda conceituação apresenta frestas, não é preciso que nos aprofundemos nos problemas 

dessa projeção. Basta dizer que essa aproximação não desvincula o texto de seu aspecto 

mediador e, portanto, incapaz de presentificar o fato em si, independentemente da quantidade 

de informação oferecida. 

O que vale a pena destacar é que uma quantidade de textos, um feixe de textos 

abordando um mesmo tema, que apresenta diversas aproximações de determinado momento da 

história, materializaria um imaginário sobre o assunto e, de alguma forma, agenciaria o que dele 

entendemos e entenderão aqueles que estiverem sob a luz dessas construções textuais. Nesses 

casos, o aspecto diegético dos textos opera o paradoxo de Zenão: aproxima-se eternamente do 

alvo, mas sabe da impossibilidade de atingi-lo. Voltemos a Grínor Rojo. 

Os recortes de leitura feitos por Rojo (2016) estendem-se por Romanticismo de la 

decepción, capítulo III, pensado como a narrativa da derrota, em que os revolucionários da 

utopia de viés comunista convertem-se em escritores críticos dos próprios sonhos e da realidade 

resultante daquela luta. “Es la derrota, compadre, es la cara fea de la derrota” (RODRÍGUEZ, 

2006 apud ROJO, 2016, p. 44). É o que Caparrós, na Argentina, produz de maneira contundente 

em A quien corresponda (2008) e do que reclama Avelar: “É imperativo questionar a retórica 

triunfante com a qual se rodeou este fenômeno, em grande parte, acredito, como compensação 

imaginária pela sucessão de derrotas sofridas pela esquerda” (2006, p. 83). A desilusão com a 

derrota traz alguns desdobramentos: um deles empresta uma dimensão heroica, nobre, à geração 

que conta como vitória o fato de ter lutado pelo sonho de uma sociedade mais justa; outro é a 

constatação de que os filhos daquela luta são, em alguns casos, desiludidos com a política que 

lhes matou os pais e converteram-se em autômatos consumidores da pasta cultural destinada a 

anestesiar o peso da vida, e, em outros casos, pequenos burgueses herdeiros de revolucionários 

transformados em políticos graças ao insuspeito aval de ter lutado ao lado dos sonhos mais 

generosos. 

O nome de Avelar surge literalmente quando Rojo (2006) avalia a reflexão do brasileiro 

numa leitura alegórica das narrativas que analisa em seu livro. De fato, Avelar produz uma 

leitura pertinente de marcas, restos, ruínas, que, presentes nas narrativas pós-ditatorias, 

guardariam “la sobrevida del mundo que evoca”, que remete “antiguos símbolos a totalidades 

ahora quebradas” (ROJO, 2016, p. 171). Em sua avaliação, sempre considerando que o recorte 

operado por Avelar está correto, Rojo entende que é possível pensar também que a alegoria 
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pode ser lida com outras funções e atuar como uma estética e uma perspectiva ideológica de 

“doble fondo” (ROJO, 2016, p. 171) e, citando Goethe, escreve que “la ambigüedad es el 

carácter intrínseco, inalienable, de todo mensaje centrado en sí mismo” (ROJO, 2016, p. 176). 

A prevalência de uma leitura de caráter mais atravessada pela comparação com o 

discurso histórico, ou jornalístico, ou psicanalítico, como me parece o operado por Avelar e 

Seligmann-Silva, ou de ordem mais narratológico ou formalista, é uma alternativa entre tantas 

outras e, a priori, nenhuma é por si mesma mais produtiva que outra. Arrisco-me a dizer: essa 

prevalência responde mais a uma demanda de mercado, ainda que seja acadêmico, do que a um 

valor intrínseco. O mercado responde a diversas orientações, inclusive as de quem está no 

poder. 

A leitura proposta por Rojo é que, ainda que a história alcançada por trás da alegoria 

potencialize a densidade da narrativa, estabeleça-se o valor da alegoria em si mesma, propondo 

com Walter Benjamin, aproximar a alegoria do símbolo, de modo que a “alegoria simbolizada” 

ampliasse a narrativa em potência interpretativa. Isso porque, pensando no símbolo, escreve 

com Benjamin, a unidade do objeto sensível e o suprassensível, que constitui o paradoxo do 

símbolo teológico, se distorce na relação entre a manifestação e a essência (ROJO, 2016, p. 

174). A alegoria reinsere na obra de arte aquilo que o símbolo deixa fora: o tempo e a história 

concretos. É pensar, conforme o exemplo de Didi-Huberman, o sintoma como tal e não como 

índice de algo exterior (ROJO, 2016). 

A atenção solicitada é compreensível, se consideramos a dimensão dos fatos que estão 

sendo apresentados nas narrativas que Rojo analisa: capítulo V: Censura y autocensura (2016, 

p. 71); capítulo VI: La tortura (2016, p. 85); capítulo IX: Estética por sustracción o acerca del 

perturbado tiempo de los niños (2016, p. 127); entre outros que, por si só, mereceriam o 

conceito de temporalidades, conforme o pensou LUDMER (2013): esses tempos que se 

desdobram em uma imensa necessidade de narrativas. 

Em outras palavras, Rojo pede que, sem deixar de considerar o aspecto alegórico de 

algumas narrativas, não deixemos de avaliar o exercício de construção que a própria alegoria 

representa como obra estética: Não quero dizer com isso que devamos omitir o “salto” [...] o 

movimento do trabalho de allegoresis desde o ponto na denotação ao ponto na conotação, senão 

que a leitura da conotação pode e deve esperar que chegue a sua vez64 (ROJO, 2016, p. 177). 

 

                                                             
64 No original: “No quiero decir con esto que haya que omitir el ‘salto’ […], el movimiento del trabajo de 

allegoresis desde el foco en la denotación al foco en la connotación, sino que la lectura de la connotación puede 

y debe aguardar a que le llegue su turno”. 
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Esse movimento é muito importante, pois, em que pese o exercício da exemplaridade já 

citado, não se pode, sob nenhum critério, diminuir a potência da singularidade narrativa. Em 

uma analogia, essa proposta de leitura solicitada por Rojo guarda, assim, uma dimensão ética 

que consiste, se pensamos, por exemplo, na questão do testemunho, em não diluir a experiência 

individual da tortura em um coro de vozes que se repetem, diluindo o peso desse corpo com 

nome próprio, para lembrarmos Nelly Richard (2001). Não é atividade simples, mas requer que 

se cuide com atenção da singularidade da alegoria, ou também nós a transformaremos em outra 

coisa menos densa, mais mercadoria. 

No capítulo dedicado a essas narrativas da derrota, em que sentimos pelos personagens 

a regularidade cinza do homem comum (ROJO, 2016), mistura-se um clima de sacrifício 

heroico à sensação de sacrifício inútil, ou que, agora, à luz do tempo, percebe-se que seus 

caminhos estavam marcados por resultados previsíveis por todos as perspectivas. Citando 

Lukács: “a conjunção e o entrelaçamento de uma crise nos destinos pessoais de uma série de 

homens como consequência de uma crise histórica” (ROJO, 2016, p. 31). 

A grande lista de narrativas lidas por Rojo permite-lhe segmentá-las respeitando 

subdivisões mais restritas: as que tratam do golpe e de suas consequências imediatas; as que lidam 

com o ditador ou com seus sequazes; as das formas de resistência, que incluem os que resistiram 

heroicamente às torturas, os que colaboraram e os que traíram seus companheiros. Esse último 

campo divide-se ainda uma vez no grupo das mulheres traidoras. Há também o campo dos exílios, 

dos retornados e dos exilados novamente, algumas vezes dentro do próprio território retornado 

(ROJO, 2016). Em muitíssimos casos, está evidente, ainda que se tratando de ficção, um teor 

testemunhal, já tratado nesta tese através de Seligmann-Silva (2002). Algumas narrativas parecem 

ter um manifesto desejo de funcionar como mensagens às gerações vindouras, quando, em uma 

sequência de textos, procuram “deixar a firmeza de um estado de espírito coletivo, discernível 

transversalmente na conduta e nos atos de uma comunidade de indivíduos” (ROJO, 2016, p. 34). 

Rojo identifica nestas narrativas o esforço para conectar-se com os leitores por uma rede de 

simpatias e apostas em um ideário que poderia ainda existir nas gerações futuras. Tal estratégia 

narrativa, que conta uma mesma história, sob um mesmo viés de crenças, opera “como se 

manifestasse e pusesse de algum modo em ação também no âmbito de suas intervenções públicas” 

(ROJO, 2016, p. 34). Já vimos isso na dimensão do afeto recuperada por Avelar. 

Nessas divisões, surge um grupo maior, formado por narrativas geracionais que 

guardam, entre outras coisas, um aspecto interessante: a construção escolhida por alguns 

personagens para posicionar suas ideias e desejos utilizando a primeira pessoa do plural. Esse 
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parece o recurso discursivo que engloba o leitor, ou os demais personagens, ou o povo, nas 

questões de luta do protagonista. São narrativas cujas vozes individuais encontram-se 

embaralhadas à grande voz coletiva que constrói a trama narrativa, as vozes de uma geração 

que constroem novelas geracionais, que de acordo com Rojo (2016, p. 34) “obedecem ao desejo 

de quem as escreveu de testemunhar tanto o espírito como as façanhas de um ‘grupo’ humano 

com todas ou algumas das características” que os identificam como grupo de um determinado 

contexto histórico. As novelas geracionais, segundo Rojo, são aquelas: 

 

[…] nas quais o que lemos são histórias relativas a homens e a mulheres que 

vivem e agem em diferentes espaços e tempos durante as últimas quatro ou 

cinco décadas de nossa história nacional, mas comportando-se de uma 

maneira que se prefigura conversível em cada caso em virtude de um conjunto 

de coincidências que se supõem atribuíveis a um denominador comum 

etário.65 (ROJO, 2016, p. 35) 

 

Os viventes da pré-ditadura e da ditadura experimentaram-nas como uma tragédia grega 

no sentido de que, apesar de todos os sinais de fracasso certo, não conseguiram escapar do 

percurso evidente que construiu a história que conhecemos. Alguns dos sobreviventes desse 

período formam o grupo que vive as consequências de ter fugido do roteiro da tragédia.  

Para concluir a reflexão sobre o livro de Rojo (2016), que, conforme creio estar claro, é 

muito maior e mais profícuo do que o aqui fiz parecer, além dos já citados, destaco o capítulo 

dedicado às resistências (capítulo VIII: La resistencia), um para as vanguardas (capítulo X: 

Vanguardias), um que avalia a presença do humor dentro desse tipo de narrativa (capítulo XI: 

Parodia, ironía y sátira), um dedicado à leitura da obra de Diamela Eltit (capítulo XIII: Eltit), 

um que avalia outras possibilidades de segmentação (capítulo XVI: La periodización), e o 

belíssimo Epílogo sobre la teoria (ROJO, 2016, p. 238), que reflete sobre as várias implicações 

que atravessam um estudo como este, em que, apesar de seu vínculo com o tecido estético, não 

é possível negar que o incômodo também deve ser material dessa trama: 

 

Isso significa que os objetos de literatura não são ou não são sempre objetos 

de prazer, estético, ou outros, senão que, além ou inclusive contra as distrações 

e os prazeres que eles podem proporcionar, são ou costumam estar habitados 

                                                             
65 No original: “en las que lo que leemos son historias relativas a unos hombres y unas mujeres que viven y actúan 

en diferentes espacios y tiempos durante las últimas cuatro o cinco décadas de nuestra historia nacional, pero 

comportándose de una manera que resulta conmutable en cada caso en virtud de una faz de coincidencias que se 

presumen atribuibles a su común denominador etario”. 
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para se converterem em instrumentos de conhecimento da verdade do 

mundo.66 (ROJO, 2016, p. 238) 

 

Nessas advertências de ordem ética a respeito das leituras que foram feitas sobre as 

narrativas, inclusive com algumas que fazem uma avaliação econômica do país, ou urbanística 

dos espaços, do que ocorreu antes, durante e depois da ditadura chilena, destaca-se em Rojo 

(2016) uma reflexão sobre o gosto e o valor que o gosto empresta à crítica. Esta reflexão, 

ausente na maioria da crítica literária, sinaliza o esforço teórico que busca acercar-se de uma 

certa cientificidade, mas que permanece mais pendente para um caminho do meio entre o gosto 

e a fé. 

 

3.2 PARA O CORO: UN GOLPE DE AGUA, DE PAULA CARRASCO 

Un golpe de agua (2014) é o segundo romance publicado pela santiaguina Paula 

Carrasco, nascida em 1967, e esse será o único aspecto da vida da autora que quero considerar 

aqui, porque a insere, pelo menos em termos cronológicos, dentro do que se convencionou 

chamar literatura dos filhos, ou seja, daqueles que, já tendo nascido na época da ditadura, ou 

pouco antes, como o caso, não viveram na pele as experiências do período. Nesse sentido, a 

literatura que essa geração produz combina sua memória, muitas vezes dolorosa, à memória da 

dor da vivência dos pais e parentes. É a própria dor e a própria experiência, mas principalmente 

sentidas enquanto procura interpretar a dor e a experiência alheias, a fim de transmiti-las ao 

texto, quer dizer, à posteridade.  

No livro, Sara, a narradora, conta sua vida a partir da lembrança de sua infância aos sete 

anos, em uma cidade praiana. O mar permanente, desfazendo as coisas, invadindo, enraivecido 

ou tranquilo, é uma espécie de memória que orvalha toda a história e, como uma penumbra, 

junto a uma chuva intermitente, está presente em quase todos os capítulos, de modo que uma 

das leituras que podemos empreender é vê-lo como uma metáfora, mais uma, da memória que, 

disforme, envolve tudo. Ou, ainda, do próprio regime ditatorial, que se faz presente como uma 

espécie de espectro, de atmosfera — como acontece com a narrativa da brasileira Maria Valéria 

Rezende. 

Conforme sugere uma espécie de prefácio que sintetiza a narrativa, a memória é um 

fenômeno que marca uma quebra na infância, e, conforme vimos em Jelin (2002), a partir deste 

momento, já não estamos dentro de uma vivência total, mas em busca de reconstruir esta 

                                                             
66 No original: “Eso significa que los objetos de literatura no son o no son siempre objetos de goce, estético u 

otros, sino que, además o incluso en contra de las distracciones y placeres que ellos pueden dispensarnos, son o 

suelen estar habilitados para convertirse en instrumentos de conocimiento de la verdad del mundo”. 



91 

 
 

totalidade perdida. Não que a infância seja interrompida, mas que se abre em outra, agora com 

um antes total e um depois fragmentado entre a vivência do presente e a sombra de um passado. 

Tal rompimento se dá por meio de uma experiência traumática, e, no caso de Sara, ocorre 

quando, aos sete anos, caminhando pela praia com o pai, pergunta o motivo da permanente 

tristeza da mãe, que vive como uma sombra e, embora se esforce para dar-lhe carinho, mantém 

uma distância emocional da vida e deles. Então, o pai lhe pergunta: “¿Es verdad que no 

recuerdas nada de lo que pasó?” (CARRASCO, 2014, p. 13). Ocorre que, um ano antes, 

Allegra, a irmã de Sara, morrera afogada naquela mesma praia. 

Se concordarmos com o prefácio, estamos no primeiro capítulo do romance, e 

entendemos que a memória de Sara inaugura, então, sua fase adulta com a informação que o 

pai lhe dá: é ele o arquivo que lhe desperta a memória e que marcará, assim, a entrada da menina 

em outra dimensão da vida. Os problemas da memória, já estranhos, se imaginamos que Sara 

simplesmente não lembrava de absolutamente nada da vida da irmã, ficam ainda mais densos 

quando descobrimos, ainda no primeiro capítulo, que Sara e Allegra, mais do que irmãs, eram 

gêmeas. Com esse choque, ainda escutamos a menina gemer: “Pero si yo no tengo una 

hermana…” (CARRASCO, 2014, p. 13). Sobre a dor materna, o pai afirma a esperança otimista 

no esquecimento: “Por eso tu mamá está así, pero ya se le pasará. Con el tiempo todo se olvida” 

(CARRASCO, 2014, p. 15). 

Ocorre que a chegada da vida adulta não é algo que se pode, sem risco de alienação, uma 

vez começada, fazer voltar ao estágio anterior, de modo que o que Sara quer é buscar mais 

memória, organizar as lembranças, que não estão visíveis dentro dela, entender por que e como 

conseguira apagar totalmente qualquer lembrança dos seis anos que vivera com a irmã gêmea. 

Para isso, vai remexer a caixa de fotos e memória da família, e lá, no arquivo familiar, em todas 

as fotos, encontrará seu reflexo total na imagem perdida da irmã; assim, inundando tudo, chega à 

memória e constrói-se a pergunta que marca de uma culpa os que não conseguem entender por 

que sobreviveram: “¿Por qué ella y no yo?” (CARRASCO, 2014, p. 17). A chegada da memória 

como um rito de passagem já tinha começado, e o carinho que uma boa mãe triste tenta oferecer 

como compensação já não tem mais lugar: “Pero yo ya era otra, ya no podía recibirla. Algo 

turbio y peligroso se había desatado desde mi interior y había expandido hacia afuera, 

cubriéndome por completo” (CARRASCO, 2014, p. 18). Mais: do estranho consolo do pai, de 

que com o tempo tudo se esquece, como em uma operação que sai de um extremo para levar a 

outro, passa a uma busca da memória total: “Pero yo no queria olvidar, no debía volver a olvidar. 

Me prometí que nada, nunca más, nunca más, se me volvería a escapar de los recuerdos” 
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(CARRASCO, 2014, p. 18). Como se vê, o Funes de Borges (1998) é, mais do que uma ficção 

literária, a alegoria de um comportamento comum à sociedade em diversos momentos de sua 

história, sobretudo quando termina de atravessar um período de escuridão e/ou apagamento. 

O pai lembra à Sara: iam os três pela praia e Allegra pediu para correr um pouco à frente. 

Nesse momento, Sara chamou a atenção do pai, pois se cortara em uma pedra. O pai abaixou 

para ver a ferida e atender a filha e, quando levantou e procurou Allegra, já não a encontrou 

mais (CARRASCO, 2016). 

Como orientou Rojo (2016), sem diminuir a leitura alegórica, que faremos adiante, 

devemos nos ater à história por ela mesma e, neste sentido, o enredo envolvente é duro, de 

impacto rápido e, com a escrita poética que Carrasco desenvolve, opera um contágio por uma 

espécie de simpatia nostálgica que, sob o chuvisco do choque da água do mar com o vento da 

beira da praia, oferece como que uma saudade pelos pedaços que nós, na humanidade que nos 

irmana, deixamos escapar de nossa própria história. Daí a presença do desejo de chegar, depois 

do esquecimento pleno, à lembrança total, sem, a princípio, dar-nos conta dos diversos 

problemas que não esquecer congrega, como visto em Todorov (2000), como a figura de mãe 

triste como a paisagem revela. “No debo olvidar. Sin memoria no existo”, diz Sara 

(CARRASCO, 2016, p. 45). 

A memória desdobra-se em pesadelos, ou estes, com a presença daquela, deixam marcas 

que ainda estarão na menina quando desperta. O sono liso e sem restos da infância dá lugar a 

um carregado de imagens que solicitam interpretação. O consolo da mãe, ao perceber a 

mudança na filha, apresenta-se como contraponto à fala do pai: “No te preocupes, mariposa, a 

veces pasa. No es nada grave, te vas a acostumbrar” (CARRASCO, 2014, p. 19). A perspectiva 

masculina acredita no esquecimento, a feminina afirma o costume, o hábito da convivência com 

aquilo que punge. Mais claro: o esquecimento, senão apaga a marca, desidrata-a a tal ponto que, 

se for eficaz, permitirá uma segunda infância; o costume, pelo contrário, afirma a presença da 

marca e convive com ela, apontando para a impossibilidade de uma felicidade nos moldes da 

primeira infância, instaurando a vida adulta. Esse hábito é, em uma analogia linguística, a marca 

do prefixo “pós” presente em pós-ditadura. No primeiro, há uma passagem, uma superação; no 

segundo, a marca que distingue a superação traz em si a presença incontornável do que não 

pode ser superado plenamente (JELIN, 2002). 

Em um primeiro momento, a memória turva os sonhos da narradora, que se convertem 

em metáfora da realidade: 
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Poco a poco me desprendo y, al partir, aparecen nítidos aquellos recuerdos 

que han permanecido sellados la vida entera. Por un instante, en el 

movimiento del sueño, logran tocarse las masas de tierra que han estado 

separadas en mi historia, como una falla geológica, una sombra en la 

memoria. (CARRASCO, 2014, p. 21) 

 

Por outro lado, Don Ricardo, o pai de Sara e Allegra, não acredita no que ensina. Seu 

ensinamento tem mais a ver com, se é que isso é possível, “a saúde do silêncio”, que, à força, 

podendo ser confundida com o esquecimento, pode mesmo engendrá-lo nas gerações 

posteriores, ou, pelo menos, com uma espécie de ocultamento. Porém, algo acontece dentro 

dessa personagem e, se em casa o nome de Allegra não pode ser dito, “como si habitara fuera 

de nuestro lenguaje” (CARRASCO, 2014, p. 22), quando está a sós com a filha, nos frequentes 

passeios pela praia, ele parece não ter outro tema. É, portanto, esse pai do apagamento que 

insere na filha o impulso da memória, que se constrói, reconstrói e produz a narrativa. Também 

no pai, como uma onda, uma vez iniciado o processo, não há como impedir seus 

desdobramentos em mais ondas, quer dizer, em mais memória. 

Sara escreve suas memórias com 17 anos, de modo a apresentar, romanescamente, como 

os fatos foram se adensando e se incorporando a uma lógica que vai preencher os vazios 

colocados logo nos primeiros capítulos, e, já a partir do título do romance, as palavras golpe e 

água marcam uma espécie de ritmo violento que pontua a obra. Também, como o destino 

incontornável das tragédias gregas, o título antecipa o golpe doloroso de seu desenlace: a Sara 

que narra a história também leva um golpe e morre ao lado do namorado, com tiros disparados 

por um soldado novo e aterrorizado. Com menos ironia e acidez, até por conta da diferença de 

idade com que expiram, Sara é uma espécie de Brás Cubas chileno. 

Como uma característica de alguma literatura, o romance não deixa de nos apresentar 

de onde vem a habilidade narrativa de Sara, que, em meio ao tédio de uma vila em que nada 

acontece, consegue livros contrabandeados para preencher a imaginação, as horas e a falta de 

amigos. Aliás, a única amizade que dura um pouco é com Cordelia Galaz, cuja relação com o 

pai pescador desloca Sara: “Él parece iluminarse cada vez que la ve; a mí esa complicidad me 

estremece” (CARRASCO, 2016, p. 28). É Cordelia que explica à Sara o segredo das ilhas 

velhas que ficam em frente à praia e que se podem ver quando o tempo está tranquilo: “Él dice 

que en esas islas habitan las almas de los culpables. Nadie más podría soportar ese frío, esas 

tormentas, esos precipicios. Sus ojos siempre lloran, por eso están eternamente cubiertas de 

bruma” (CARRASCO, 2016, p. 29). Sara, que se sente culpada pela morte e o esquecimento 

da irmã, se vê condenada. É Giglioja, a mãe, que a livrará: “— ¿Culpables de qué? — me 
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preguntó al tiempo que yo acercaba una silla hasta mi nuevo escritorio. — De todo lo malo, 

mamá. Dios los dejó allí. — No hay Dios, Sara. Eso no existe — aseguró con la voz apagada” 

(CARRASCO, 2016, p. 32). Claro está: não existe Deus, entretanto existem culpados, portanto 

não existe paraíso. 

Don Ricardo é cumprimentado pelos soldados que fazem a ronda pelo lugarejo, e todos 

sabem que ele é um colaborador do regime militar. No passeio, com a filha, reclama da distância 

da mulher: “Estoy cansado, pero no puedo hacer nada. Tu mamá está todavía muy débil” 

(CARRASCO, 2016, p. 35). E então convence a filha a ir com ele ver a solidão e a tristeza da 

mulher. Entram no armário do quarto do casal e esperam que ela entre: 

 

Caminó lentamente, abrió las ventanas y, en silencio absoluto, comenzó a 

desprenderse de sus ropas. A pesar del frío, dejó caer casi todo. Luego, 

cargando su cuerpo delgado y casi transparente, se acomodó en la barandilla 

de madera e miró hacia el mar, en dirección a las islas que no se veían. Oímos 

un suspiro, una vibración sorda parecida al llanto que no sale. De pronto la 

vimos deslizarse, suavemente, hasta quedar de rodillas sobre el suelo de 

madera. Allí permaneció, ya sin mirar nada, por un largo rato. (CARRASCO, 

2016, p. 37) 
 

A necessidade de falar sobre o assunto faz com que Sara busque a amiga Cordelia na 

escola, mas ela já terá ido embora da região. Sara cresce e sua solidão será atenuada com a 

chegada dos franceses da família Delachaux, cuja presença de Rafael lhe fará sentir “un calor 

repentino, un golpe de sangre, como si estuviera muy viva” (CARRASCO, 2016, p. 48). Além 

do rapaz, que estudará com ela na pequena escola da região, chegam também a pequena Beatriz, 

que sofre de uma doença grave, e os pais Tristán e Mariana. Tristán é médico e passa a atender 

no posto de saúde da região. Mariana escreve para um jornal na França e, para isso, sempre 

recebe algumas pessoas em sua casa. 

A chegada da família desperta preocupações no pai de Sara: 

 

— Creo que los padres de esos niños son revolucionarios, Sara. Si no ¿por 

qué se instalaron en un pueblo perdido como éste? Los revolucionarios 

siempre están escapando, como el padre de tu mamá… ¡Ese hijo de puta!… 

Murió poco tiempo antes de que nos viniéramos a vivir aquí. (CARRASCO, 

2016, p. 71) 

 

O arquivo se abre novo. Assim, dessa forma, Sara conhecerá a história do avô, o velho 

italiano Antini, que “Abandonó a Gigi. Se fue de su casa ‘a luchar por la causa’, y la dejó sola” 

(CARRASCO, 2016, p. 71). A mãe tinha apenas 17 anos. “Dejó todos sus bienes y se fue a 

preparar no sé a qué jóvenes para una guerra imaginaria” (CARRASCO, 2016, p. 71); “A tu 
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abuelo lo habían matado, por subversivo lo mataron” (CARRASCO, 2016, p. 73). Sara 

conhecerá também a história de Zoé, a prima e melhor amiga de sua mãe. A energia gasta para 

contar essas histórias adoece o pai de Sara, e a mãe pede-lhe que busque ajuda com Tristán, 

médico do povoado e pai de Rafael. 

A doença é séria, e o posto de saúde não tem a estrutura necessária para o tratamento. É 

necessário que Ricardo e Gigliola fiquem um tempo no hospital de uma cidade próxima. 

Enquanto isso, Sara ficará com os Delachaux e, com Rafael, vai entender um pouco do que 

aconteceu em seu país, já que as rádios não “dicen las cosas importantes que pasan” 

(CARRASCO, 2016, p. 71): 

 

— Este país está en caos, Sara. Vivimos en una especie de guerra, bajo un 

régimen totalitario y terriblemente represivo. Cualquiera que piense distinto 

a las autoridades es sospechoso de traición. Quienes nos gobiernan han sido 

muy crueles; a algunos los han matado, a otros los han encerrado, otros han 

tenido que irse del país al destierro; otros han sido arrojados al mar, Sara, a 

nuestro mar… (CARRASCO, 2016, p. 93) 

 

A mãe de Rafael, Mariana, está clandestina no país e não pode exilar-se, porque cuida 

de Beatriz: 

 

Mi mamá nos repite constantemente que no debemos echar raíces, que no 

tenemos lugar, que no tenemos a nadie. Que ni siquiera sabemos si estaremos 

juntos siempre o si nos van a separar, como a ella la separaron de sus padres. 

De ellos no hemos vuelto a saber. Mis abuelos están desaparecidos. 

(CARRASCO, 2016, p. 93) 
 

O pai de Sara, como um colaborador da ditadura, suspeita da família de Tristán, que está 

tratando de não deixá-lo morrer da pneumonia dupla que o acometeu. Por isso, não é mais 

seguro que a família fique na região. “Somos nómades” (CARRASCO, 2016, p. 57), disse-lhe 

Rafael, quando conheceu Sara. A fuga tarda por causa das condições de saúde de Beatriz, mas 

a pequena acaba morrendo em um dia em que, na cidade, aparecem uns homens diferentes. Na 

manhã seguinte ao enterro, a família não está mais na casa. Sara volta a ficar sozinha, e a vida, 

à sua rotina antes da memória, ou apenas com a memória. 

O tempo passa lentamente, e Sara retorna à escola. Lá, conhecerá Félix, que lhe dará 

notícias de Rafael e a levará ao “grupo subversivo” que atua na região. Sua função, como boa 

leitora e escritora, é resumir as notícias que lhe serão entregues quinzenalmente, a fim de manter 

um jornal clandestino para informar “corretamente” os moradores locais. O responsável por 

entregar os documentos será Félix, mas, certa vez, aparece a, agora grande, Cordelia Galaz. A 
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velha amiga lhe explica: “A mi papá se lo llevaron detenido por sus actividades políticas. 

Estuvo mucho tiempo preso, no sabíamos dónde buscarlo. A mi mamá le recomendaron que 

saliéramos de aquí y nos fuimos a la casa de una tía en la ciudad” (CARRASCO, 2016, p. 

199). Depois de alguns encontros felizes, Cordelia não aparecerá mais. 

Mais uma vez, é o pai de Sara que deseja organizar o passado e falar sobre os 

acontecimentos recentes. Para isso congrega a família a seguir em frente: “— Pero hay que 

continuar viviendo, ellos ya no están aqui. No volverán, no volverán nunca más” 

(CARRASCO, 2016, p. 203). As últimas palavras continuarão repetindo-se na cabeça de Sara, 

tentando entender a convicção paterna. A mãe apoia o marido: “— Tienes razón. Empezaremos 

de nuevo. Lo que pasó nos dejó muy tristes, pero ya es hora de retornar nuestra vida” 

(CARRASCO, 2016, p. 204). Mas Sara não consegue corresponder: “Ambos me miran y yo 

siento un escalofrío duro recorrer mi espalda como un golpe de agua repentino” (CARRASCO, 

2016, p. 205). 

O romance revela-se mais um pouco com uma pergunta: “¿Es posible desear la muerte 

a los siete años?” (CARRASCO, 2016, p. 211). As gêmeas deveriam estar na escola, mas estão 

embaixo da cama dos pais. Eles não sabem, e o pai diz à mulher que já sabe de tudo, do 

envolvimento dela com outro homem, pior, com um comunista. Ele diz que vai tirar as meninas 

dela e que as levará longe de toda a sujeira em que vivem ela, o pai Antini e a prima-irmã Zoé. 

“Ella llora y le pide que la perdone, él la golpea y la arroja sobre la cama. Oigo el golpe, siento 

en mi propio cuerpo cómo se van abriendo las carnes de mi mamá. Allegra cubre sus oídos…” 

(CARRASCO, 2016, p. 212). E então tudo retorna à memória de Sara: 

 

Las páginas selladas se abren como alas. Otra vez al oído: “Todo es cosa de 

hundirse y esperar, Sara”. Siento miedo, no quiero hacerlo: “Yo no quiero, 

Alle”. Mi hermana me entrega una piedra afilada, y sé qué hacer, debo darle 

tiempo a Allegra. Sin que nadie me vea incrusto la piedra en la planta de mi 

pie izquierdo, duele mucho, comienzo a sangrar. Caminamos los tres hacia 

las rocas. “Vamos”, dice Allegra, y camina hacia el agua sin mirar atrás. 

Pero yo estoy sentada sobre la arena y le señalo la herida a mi papá. Él se 

detiene, yo lo demoro, la sangre brota densa desde lo más oculto de mi 

cuerpo. (CARRASCO, 2016, p. 212) 
 

Uma manhã, enquanto caminha com o pai, um amigo de Rafael faz um sinal para Sara. 

O pai percebe, mas finge que não aconteceu nada. Pouco depois, Sara encontra o amigo, que se 

chama Gabriel, e ele diz que Rafael e o pai estão na cidade. Os dois encontram-se, e Rafael 

explica que vieram para ver o túmulo de Beatriz e que ficarão por pouco tempo. Mariana já não 

está com eles. Seguiu a luta. O pai está muito debilitado, e Rafael prefere que Sara, e sobretudo 
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a mãe de Sara, não o veja mais. Espera que conservem a imagem do homem que foi, não do 

que se tornou por esses dias. “Tristan ya no existe… No quiero que tu madre sepa que estamos 

aquí, ¿de acuerdo?” (CARRASCO, 2016, p. 245). 

No último encontro dos dois, aparece Félix e pede a Rafael que desapareça, pois uma 

força do governo chegou à cidade, seu pai foi descoberto e estão indo à procura dele. Rafael 

desespera-se, mas já é tarde. Sara convence-o a se esconder no armário de sua casa, pois os 

militares respeitam Don Ricardo e não se atreverão a revistar a casa. Mas os militares atrevem-

se e chegam ao quarto em que fica o armário. A princípio, não descobrem o fundo falso. Sara 

busca atrair a atenção dos soldados e passa a agredir o pai, chamando-o de traidor, canalha. O 

pai, calado, a contém. Até que um dos guardas fala: “— Cálmese, señorita. La información la 

entregó la hija de Galaz” (CARRASCO, 2016, p. 266). O pai de sua amiga fora preso 

novamente e não resistiria a mais tortura. Como Sara não entrega o esconderijo de Rafael, o 

soldado a esbofeteia e, aos protestos do pai, pergunta: “— ¿Usted sabe que su hija es 

colaboradora del boletín subversivo La voz del Pueblo?” (CARRASCO, 2016, p. 266). 

Com o som do tapa, a porta do armário abre-se e surge Rafael como uma fera: 

 

Entonces el soldado más joven da un paso atrás, está muy pálido. Puedo ver 

el sudor que cubre su rostro. Su dedo aprieta el gatillo una, dos, tres veces. 

Me lanzo contra el armario, otra vez el gatillo. Son disparos sordos, no hay 

ruido, no hay gritos…  

Todo va pasando en silencio. Todavía estoy soñando, paralizada. Ya no 

llueve. (CARRASCO, 2016, p. 267) 

 

O soldado, tão moço quanto eles, mata os dois. 

Conforme orientou Rojo (2016), fizemos uma leitura apresentando o romance como 

símbolo, que mantém seu vínculo efêmero com o externo, mas existe por si, quase que 

puramente estético. Naturalmente, é possível fazer outras leituras, entre elas uma em que os 

aspectos, as ações, os personagens da narrativa apontem para fora de si mesmos e decalquem 

aspectos, ações, personagens da temporalidade em que aqui nos debruçamos. Vejamos. 

A ditadura está muito presente na narrativa para que, de modo geral, possamos entendê-

la de forma alegórica. Os personagens também desempenham papéis muito rotineiros na 

estrutura das narrativas, oficiais ou não, que representam os anos do governo de Pinochet: estão 

os jovens soldados e os jovens revolucionários, os toques de recolher proibindo os passeios e 

as vidas perdidas, a imensa imprensa vigiada e a pequena subversiva, os colaboradores 

espontâneos e os que foram obrigados a colaborar para salvar a própria vida ou a vida das 

pessoas que amavam, a tortura, os corpos que chegam à praia, está o silêncio e estão todas as 
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tramas de interesses pessoais que envolvem comportamentos supostamente altruístas da luta 

entre revolucionários e reacionários. 

É dessa mistura de ações pessoais, que se confundem com o desejo de um país mais 

justo, que surgem leituras ainda mais ricas da história que Paula Carrasco nos oferece. Por 

exemplo, as histórias nos são entregues por personagens que narram o que sabem a quem nada 

sabe, e nós, leitores, devemos juntar as peças: primeiro, a voz do pai, Don Ricardo, simpatizante 

do governo ditatorial, incapaz de conquistar o amor da esposa, esta que vive da força de suportar 

já o desamor pelo marido e do medo de este tirar-lhe a filha, por isso capitula quando sugere 

que sigam em frente; quando estas já não estão à mercê de sua vontade, pois Sara tornou-se 

uma mulher e Allegra morreu, resta-lhe ainda o espectro das coisas que ele foi capaz de fazer: 

denunciou o sogro e a cunhada. É esse pai-pátria que, primeiro, vai contar a história à pequena 

Sara, enquanto mantém a mãe desautorizada a falar sua versão dos fatos. Depois, revelará o 

ódio ao sogro que, vendo a infelicidade da filha, pediu que ele fosse embora. Don Ricardo conta 

assim à sua filha: 

 

— Un día, el viejo habló conmigo y me pidió que me fuera. Me dijo que su 

hija no era feliz, que de allí en adelante él se haría cargo de ustedes. Gigi no 

dijo nada, yo no dije nada. A él le gustaba inventar historias y es probable 

que estuviera un poco loco después de tanta milicia. Quien sabe qué habrá 

hecho en esos años… ¿Pero cómo podía yo abandonar a mi propia criatura? 

Gigi era mía. Además estaban tú y Allegra. (CARRASCO, 2016, p. 73) 

 

A sensação da posse por parte do homem da casa está claríssima do possessivo “minha” 

e, depois disso, o pai de Gigi desapareceu. Quando o encontraram, estava morto e mutilado. 

“Le habían cortado las manos. Los dientes…” (CARRASCO, 2016, p. 74). 

O efeito está claro: há algo que falta nessa história, mas ela já preenche um vazio e, 

repetida amiúde, será a versão final que, dados os silêncios dos demais personagens, chegará à 

escola em que estuda Sara. Entretanto, ocorre que, como é de se esperar, a vigilância paterna, 

do Estado, não pode ser total e, durante o período que este está convalescendo de pneumonia, 

quando Sara está a sós com a mãe, a menina pede que lhe fale do outro nome proibido dentro 

de casa: Zoé, a prima-irmã da mãe. A história então tem mais algumas brechas preenchidas. 

Zoé, filha da melhor amiga da avó de Sara, cresceu junto com Gigliola na Itália, em 

Rapallo. Aos 12 anos, Zoé perde sua mãe e os pais de Gigliola adotam-na. Como as coisas 

começaram a ficar ruins na Itália, eles decidiram mudar-se para o Chile, junto com o primo Enzo: 

 



99 

 
 

— Sí, aquí mi papá tuvo un buen trabajo, pero el país estaba en caos. Las 

enormes diferencias sociales, la riqueza de unos pocos, la miseria de muchos 

comenzaron a agobiarlo. Comenzó a ir a reuniones con algunas personas que 

pensaban como él. Estaba seguro de que, si se aunaban las fuerzas, la 

realidad que veíamos a diario podía cambiar, él era un idealista. 

(CARRASCO, 2016, p. 133) 

 

Com o pai de Gigliola, Zoé entrou na luta. Gigliola não pôde, pois ficou responsável por 

cuidar da mãe, que estava com câncer. Porém, Zoé sentiu a obrigação de participar mais 

ativamente dos grupos revolucionários e precisou sair de casa, unindo-se a um grupo envolvido 

com a luta armada. Um dia, “alguien le entregó información a los militares, decían que había 

un grupo revolucionario que escondía armas en una vieja casa del centro de la ciudad” 

(CARRASCO, 2016, p. 134). 

 

— Esa Semana Santa encontraron al grupo en el que participaba Zoé. Al 

parecer, ella se asustó al sentirse cercada, disparó un arma e hirió a un joven 

soldado. Los otros militares reaccionaron disparando armas pesadas, fue una 

matanza. Eran ocho jóvenes los que estaban en la casa. Tenían solamente un 

revólver, todos murieron. (CARRASCO, 2016, p. 135) 

 

Da versão da mãe, escapa a frase “alguien le entregó información a los militares”, que 

aponta diretamente ao pai de Sara, e ela e todos do povoado sabem disso, ainda que este detalhe 

não esteja presente na primeira versão da história: aquela apresentada pelo pai-pátria-Estado. É 

possível compreender que, ciente de sua insuficiência e incapaz de lidar com os detalhes mais 

sórdidos da história como a conhece bem, o pai-pátria-Estado escolha apresentar uma versão 

incompleta, mas real, à boca miúda, quase a modo de confissão, à filha-aprendiz. Nessa 

confissão, se o esforço do pai resultar como sucesso, conquistará a cumplicidade da filha-

juventude-futuro. 

Já a mãe-nação sofre de uma enfermidade chamada petit mal, que consiste em uma 

espécie de “cortocircuito en el cerebro, algo que no se ve, pero que puede causar ausencias. 

Es decir, puede provocar que una persona de pronto se detenga, entre en otro estado de 

conciencia y olvide en lo que está” (CARRASCO, 2016, p. 144). Em outras palavras, para sua 

sobrevivência, quando em situação de grande tensão, a mãe-nação instintivamente opta por se 

desligar da realidade, até que algo possa trazer a narrativa de volta à normalidade. A mãe-nação 

representa esta parte que acata o consenso, mas, a partir de então, vive a contradicção traduzida 

na dor dos silêncios assumidos. No caso, o tempo esquecido é um vazio que a narrativa do 

romance vai completar, cobrando a mãe e o pai através da morte, primeiramente, de Allegra e, 

depois, de Sara. 
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Outra voz, outro arquivo, que vem complementar a história é a de Rafael. Assim como 

Sara, ele descobre a relação, fora do casamento, entre seu pai e a mãe de Sara. Essa relação faz 

com que desconfie do pai e das causas que o levaram a trazer a família àquele fim de mundo. O 

pai, na verdade, não buscara aquele lugar para cuidar de Beatriz, mas para rever Gigliola, que 

conhecera nos tempos em que, morta Zoé e falecida a mãe com câncer, ela também se dedicou a 

ajudar os grupos revolucionários. É ele, Tristan, que Don Ricardo acusa de comunista quando 

descobre a traição da esposa, e é pela diferença de Don Ricardo e Gigliola que o avô de Sara pede 

que seu pai vá embora. 

O fragmento de Rafael é relevante também porque sugere que a luta dos pais não levou 

a vida dos filhos em consideração. Os pais escolheram uma luta, e os filhos receberam o que 

sobrava destas escolhas — mote de alguns livros da pós-ditadura nos últimos anos, 

principalmente na literatura argentina; o livro de Mariana Eva Pérez, que analiso, aborda esta 

característica. Não é por Beatriz ou por um sonho de justiça e contra uma ditadura violenta, mas 

por si mesmo que o pai escolhe aquele lugar. Então, se se permite ver assim ao próprio pai, 

Rafael consegue também compreender o comportamento do pai de Sara de um modo menos 

acusativo: “Yo sé que él no ha actuado bien, pero ¿qué se puede hacer si uno está traspasado 

de miedo?, ¿Si se siente todo el tiempo que perdemos a los que amamos? Nadie es enemigo de 

nadie, es probable que él haya sentido que no tenía alternativa” (CARRASCO, 2016, p. 174). 

Aqui também o diálogo com o livro do argentino Brizuela está marcado por essa 

contemporização com os colaboracionistas. 

Em uma sociedade com tão profundas marcas, ainda dentro do tormento que as gerou e 

ameaçada com a possibilidade de novas e piores desventuras, é possível que o petit mal que 

acomete a mãe de Sara seja uma característica, de algum modo, de todos os personagens. Todos 

precisam de certo ensimesmamento para conseguir dar conta da violência dos fatos — depois 

se escreverá sobre isso, como faz Sara. Nesse sentido, a generosa hipótese levantada por Rafael 

leva Sara para, dentro de si, encontrar o pai colaboracionista. O comportamento do pai é o 

comportamento do Estado que opera para manter sua ordem: 

 

Mis pensamientos, en cambio, se han desplazado hacia mi papá. De pronto lo 

imagino traspasado de miedo, gobernando con crueldad sobre su minúsculo 

territorio: mi mamá, yo misma. Inoculando culpas para inmovilizar, hablando 

sin dejar espacios para las otras palabras, separándonos para siempre, con 

la ilusión de retener. (CARRASCO, 2016, p. 175) 
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Então, é o pensamento de Rafael, repercutido em Sara, em relação a seus pais, que pode 

alcançar o leitor, quando, no final do romance, o soldado revela que quem a traiu, e traiu a todos 

os demais, foi sua amiga Cordelia Galaz. Essa traição é mais justificável que as outras: o pai de 

Cordelia fora preso uma segunda vez e “se demoró mucho en volver a ser el mismo de antes; 

bueno, si se puede ser la misma persona…” (CARRASCO, 2016, p. 199). Seu ato, se deve ser 

reprovado, porque entrega os amigos que lhe confiaram a vida, é misericordioso com quem 

tinha os olhos brilhantes quando a via. 

O romance, de alguma forma, é generoso com os pais falhos. Rafael leva Tristan para 

organizar o túmulo de Beatriz e, entre Tristan e Mariana, a mãe, escolhe ficar ao lado do pai. 

Sara descobre que, autor de diversas traições, o pai não é responsável pela morte do homem 

amado. E Cordelia, como dito, entrega todos os amigos para salvar o que resta do pai, que, em 

que pese esse preço final, estava lutando por aquilo que acreditava ser mais justo. 

Se retomamos as leituras transversais feitas por Rojo (2016), o livro de Paula Carrasco 

poderia ser enquadrado em vários grupos, e, naturalmente, seria possível em tantos outros que 

escaparam ao crítico, ou não lhe interessou deles dar conta. Eleger é também função do crítico, 

que, assim como no paradoxo da memória, em que o que lembrar define o que esquecer, não é 

possível dar conta de tudo. 

Nesse sentido, entre as diversas conclusões de inclinação mais alegórica que o livro Un 

golpe de agua permite, a que transforma cada personagem em um recorte da população chilena 

é a que mais me chama atenção. Assim, o preço da generosidade dos filhos do romance é que 

os principais jovens da história, Sara e Rafael, morrem, o que também ocorre com a pequena 

Beatriz, o futuro mais sorridente que o país poderia ter e sem nenhuma inclinação ideológica. 

A jovem que sobrevive, Cordelia, fica marcada com o peso de uma enorme traição, com a qual 

terá de conviver enquanto viver e, mais ainda, enquanto seu pai viver. Ao país da narrativa, 

restam os velhos sobreviventes, que se suportarão, mas não poderão jamais apagar a calamidade 

por seus atos e suas omissões: ao pai-pátria, a força, inclusive para contar a história e impô-la 

às gerações posteriores; à mãe-nação, enfermiça, acovardada e até conivente, resta a 

possibilidade de, quando não vigiada, quando puder deixar de simular esquecimento, contar 

outras porções da história aos ouvidos que lhe dediquem interesse. Ao país de Un golpe de agua 

restam ainda os pescadores, os pobres que estão, mas não contam, e os soldados, quase todos 

jovens, tensos e dispostos a obedecer. 
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3.3 PARA O CORO: LA SOMBRA DE LO QUE FUIMOS, DE LUIS SEPÚLVEDA 

 

A mis compañeras y compañeros 

que cayeron, se levantaron, 

curaron las heridas, cuidaron la risa, 

salvaron la alegría y siguieron andando. 

(SEPÚLVEDA, 2009) 
 

Se a narrativa de Paula Carrasco (2016) está carregada de um orvalho denso e 

entristecedor, que não permite o riso, a leveza, e que metaforiza o espectro que sombreia o país, 

o Chile da narrativa de Luis Sepúlveda, conforme a epígrafe deste capítulo indica, permite 

alguma alegria, ainda que seja esta envolta em uma crosta dura que se materializa na marca 

presente no corpo das personagens de La sombra de lo que fuimos, que “eran parte del 

inventario de pérdidas sobre el que se sustenta una normalidade postiza” (SEPÚLVEDA, 

2009a, p. 147), cujo próprio título contrapõe ao riso que a narrativa permite o peso do que se 

perdeu. Assim como o fiz com a análise de Un golpe de agua, embora o livro de Supúlveda 

sobeje de referências diretas a fatos facilmente encontrados na mídia jornalística disponível na 

internet, como dado real, interessa-me a data de nascimento do autor, 1949, para tentar pensá-

lo dentro do grupo que viveu, já adulto, o golpe encabeçado por Pinochet — ainda que, como 

escreveu Fernando Pessoa (1995), possa o poeta fingir muitíssimo bem muitas coisas. 

De fato, as personagens são já senhores sexagenários que se encontram para uma última 

ação e que, pelo encontro, passam em revista o período e a causa pela qual lutaram. Então, o livro 

inscreve-se, se consideramos Rojo (2016, p. 43) em um “Romanticismo de la decepción” e se 

pensamos em Avelar (2003), como um acerto de contas com a assunção da derrota, que escapa 

do tom lastimoso e que, de quebra, permite um riso. “Es tiempo de derrota, de contar muertos, 

de empezar de nuevo y, sobre todo, mantener la moral” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 147). É tempo 

de repensar os que caíram, porque, para os que não morreram, sobra tempo, e buscar novamente 

a presença de algum otimismo que permita, mesmo reconhecendo o peso da derrota, e perderam 

feio, como textualiza o argentino Caparrós (2008), reconhecer a beleza daqueles sonhos. 

Interessa, então, verificar que a avaliação feita pelas personagens, com os erros absurdos da 

capacidade da administração comunista, colocada em prática com a vitória de Allende, não 

diminuiu a convicção dos motivos pelos quais lutaram. Formam, no livro de Sepúlveda (2011), 

um grupo de derrotados vencedores, se é que tal paradoxo é permitido e não esconde uma 

capacidade de inventar consolos ali onde não são possíveis, conforme criticado por Avelar (2003). 
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Mais distante da possibilidade de uma leitura alegórica, até poética, conforme o livro de 

Carrasco (2016), o romance de Sepúlveda vai valer-se de uma estética mais do romance policial 

e mesmo lembrar o clássico borgeano La muerte y la brujula (BORGES, 1996): aqui também 

temos um crime que celebra um contrato temporal, quer dizer, acontecerá porque, naquele 

mesmo dia, há algumas décadas, um crime semelhante ocorreu. Aqui, porém, o detetive, 

embora tenha encontrado o artifício da efeméride, porque o tempo era de muita chuva, prefere 

aguardar o desdobramento dos fatos a se molhar tentando elucidá-los. O detetive oferece, assim, 

uma mínima compensação do Estado aos derrotados de outros tempos. Nesse sentido, a estética 

policial, assim como no livro de Caparrós (2008), tem a função apenas de servir para contar a 

história, já que o desfecho do problema, decifrar o enigma do crime e do criminoso, é o que 

menos importa e, no caso do autor argentino, por exemplo, interessa mesmo mostrar a 

incompetência da polícia, de tal modo a aproximá-la do grotesco e do bufão. O detetive de 

Sepúlveda escolhe que os derrotados da história vençam. 

A história se passa por volta dos anos 1990 e, embora haja ainda algumas arestas sendo 

assentadas, o Chile voltou à democracia. Pedro Nolasco González, neto do anarquista Pedro 

Nolasco Arratia, este, integrante do grupo que praticou o primeiro assalto a banco do país, pega 

a arma que pertenceu ao avô e dirige-se a uma oficina mecânica desativada para encontrar 

amigos que estiveram do mesmo lado durante os anos da repressão. Lá, deverá encontrar os 

envelhecidos Cacho Salinas, Lolo Garmendia e Luis Arancibia. 

Ocorre que uma briga de casal entre Concepción García (Concha) e Coco Aravena 

mudará o sentido da trama. Isso porque, durante a discussão, Concha arremessa o toca-discos 

do marido pela janela e atinge Pedro Nolasco de forma fatal. Nolasco fica estendido no meio 

da rua e, debaixo de uma chuva forte e permanente, ainda terá os sapatos roubados. 

Boa parte da trama concentra-se nas conversas que os três desenvolverão enquanto 

esperam Pedro Nolasco, o especialista e idealizador do golpe final, e o modo como o investigador 

Crespo vai fazer para descobrir o que levou à morte um famoso revolucionário chileno e, em 

consequência, o que o casal fará para safar-se dessa falta de sorte. Tudo isso revestido de muita 

memória e reflexão sobre o período em que viveram o esplendor de suas esperanças. Aí, 

descobrimos que são, como parte do país, retornados do exílio de uma juventude que 

 

[…] se había diseminada en cientos de lugares, arrancada a jirones por los 

golpes de picana eléctrica en los interrogatorios, sepultada en fosas secretas 

que lentamente aparecían, en los años de cárcel, en habitaciones extrañas de 

países más extraños todavía, en regresos homéricos a ninguna parte… 

(SEPÚLVEDA, 2011, p. 38) 
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e vivem, desinformados das mudanças do país, a cometer atropelos pelas ruas, literalmente, 

pois, “del exilio no se regresa, que cualquier intento es un engano, una absurda tentativa de 

habitar en un país guardado en la memoria” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 40), o “inamovible país 

de la memoria” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 42). Então, o recorte do exílio é uma das identidades 

que ligam o romance à série de leituras sugerida por Rojo (2016).  

A presença da tortura e da memória dos torturados, junto com a capacidade de riso, é 

outro enquadramento possível. E neste, Sepúlveda (2011) descreve as consequências que 

permaneceram em Arancibia: um sujeito um tanto desequilibrado mentalmente pelos 

tratamentos que recebeu nos campos de concentração espalhados pelo país, como o de 

Puchuncaví, onde esteve. Arancibia é o único sobrevivente de um grupo de três filhos em uma 

família em que, ou se era comunista, ou não se levava o sobrenome dos pais, e, quando encontra 

Cacho Salinas, fala sobre a solidão insuperável em que vive: 

 

Yo hablo solo, Cacho. Los milicos me fundieron un plomo y hablo solo. A 

veces voy por la calle y empiezo a discutir conmigo mismo, la gente me mira, 

algunos se cagan de la risa, otros me hacen demostraciones de lástima, pero 

no me importa. ¿Qué mujer se juntaría con un tipo que habla solo? Te aviso: 

si de pronto empiezo a hablar sin que ninguno me haya consultado nada, 

méteme un sopapo; estás autorizado, un sopapo en la jeta, pero uno nomás. 

(SEPÚLVEDA, 2011, p. 41) 

 

A potência dramática do reconhecimento de “yo hablo solo” contrapõe-se ao cômico “si 

lo hago, méteme un sopapo”. Este é o estilo que permeará o romance: permite um riso, às vezes 

até alto, que é uma das formas sãs de entrar no reino do absurdo da memória traumatizada e da 

realidade distópica (ROJO, 2016). É um estilo leve, e o humor está distribuído por todos os 

personagens, o que dilui a tensão da história, como, no caso de Arancibia, disfarça a solidão de 

quem foi um líder de turma com a qual compartilhou sonhos que pareciam viáveis, e, no fim da 

história, restou meio louco e sem nenhuma realização. Efetivamente, são Arancibia e Coco 

Aravena que guardam o centro cômico do romance: o primeiro, como dito, por obra da ditadura 

de Pinochet; o segundo, como lhe diz Salinas, “¿Lo tuyo es de nacimiento?” (SEPÚLVEDA, 

2011, p. 152), já que Aravena é uma espécie de socialista nada afeito ao trabalho e, depois que 

sua paixão pelo comunismo chinês o deixou, fascinou-se pelo mundo das artes, sobretudo do 

cinema, de onde tira as ideias para atuar sobre o mundo. Daí, a ojeriza da mulher. 

O título do livro aponta em várias direções. Naturalmente, fala dessa geração que teve um 

sonho enorme e que, sobrevivente, vive com a constatação diária do fracasso, mas, para piorar, 

com a certeza de que colaborara para a derrocada, e que, até por isso, os vencedores aproveitaram 
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a desculpa para tornar ainda mais dramática a situação real da atualidade. Nesse sentido, como o 

prefixo “pós”, o termo sombra explicitado no título do romance denota um ponto de atuação do 

passado sobre o presente, portanto uma continuidade daquele neste. No romance, isso se 

materializa na hereditariedade dos dois Pedro Nolasco, o avô e o neto, os dois anarquistas que 

vêm “de una estirpe de suicidas” (SEPÚLVEDA, 2011 p. 168) que decidem livremente o fim de 

seus dias. Por isso, o especialista levava uma arma: era para, terminada a última ação, “evitar la 

humillación de la senectud” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 168), do mesmo modo que fizera o avô 

algumas décadas antes. A terceira compreensão de sombra é dada pelos amigos reencontrados e 

deve-se ao modo como o neto operava, sem fazer alarde e sem manter largos contatos, aparecendo 

em situações-chave para organizar operativos, ações com o objetivo de minimizar a miséria 

alheia, ainda que isso signifique roubar a riqueza igualmente alheia. Por fim, a mais visível e dura 

leitura, a sombra também é o resto desses homens e a sobra de seus sonhos. 

O romance também acaba levantando algumas contradições da realidade chilena: os feitos 

de Pedro Nolasco buscam sempre reparar alguma injustiça. A citação é um pouco longa, mas 

servirá satisfatoriamente como exemplo. Conversam a detetive novata Adelina Bobadilla e o 

inspetor Crespo sobre Pedro Nolasco: parece que o neto de Arratia atacou um criadouro de martas 

na Patagônia e soltou mais de 2 mil exemplares de alto valor. O resultado foi que os animais 

misturaram-se com a fauna local e perderam todo o seu valor (SEPÚLVEDA, 2011, p. 60). Segue: 

 

La denuncia fue hecha por unos peleteros emparentados con el general 

Arellano. 

— Y todo Chile se cagó de risa cuando se supo. Como tú eres tan joven, Adelita, 

y te enseñaron historia en un folleto de dos páginas, ignoras que durante el 

gobierno militar, o régimen autoritario, como dicen los que desterraron la 

palabra dictadura del diccionario, Pinochet le regaló el país a un yerno, un 

delincuente de apellidos que suenan a jarabe para tos, Ponce Leroux, como 

recompensa por haberse casado con su hija más tonta. Esto no es nada nuevo; 

en todos los países se premió a los que cargan con la prole estúpida de los 

mandamases, ¿por qué íbamos los chilenos a ser diferentes? El yernísimo es 

hoy uno de los hombres más ricos del mundo, hizo fortuna comprando a precio 

de gana las industrias nacionales y más tarde las vendió con unas ganancias 

que jamás se conocerán… […] Un buen día, un puñado de oficiales 

preocupados por los precios de las pieles que sus mujeres pagaban en las 

tiendas de Miami, le encargaron que impulsara la producción chilena de pieles 

finas, importaron varios miles de visones canadienses y los dejaron en unas 

granjas de la Patagonia. Pero no contaron con los conejos patagones, unos 

obsesos sexuales que se monta a cuanto bicho se mueva. Así se degeneró la 

especie, nacieron unos visiones con orejas largas y un pompón en el culo que 

se convirtieron en plaga y hubo que exterminarlos a tiros. Yo le habría dado 

una medalla — meditó el inspector. (SEPÚLVEDA, 2011, p. 60-61) 
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O romance aponta outros casos, mas com um creio que fica explicado: do lado dos 

vencedores, ainda que de modo ilícito, não faltam os parentes de militares, e mesmo do general 

Pinochet, que enriqueceram de forma fabulosa durante a repressão e a busca da liberdade de 

mercado. O responsável por entregar luz aos fatos e recolocar a narrativa em um curso de justiça 

e verdade é o subversivo Pedro Nolasco. Nesse trecho, vale destacar ainda a atenção às palavras, 

conforme Jelin (2002) e Richard (2001), controladas para atenuar a força de sua enunciação: a 

manobra discursiva de retirada do significante ditadura militar, ou regime autoritário, para 

governo militar. 

Todos esses detalhes são apresentados à detetive pelo inspetor Crespo, de modo que fica 

visível sua simpatia por Pedro Nolasco e pelos homens daquela luta. Por isso também, quando 

o casal confessa o acidente, o inspetor Crespo decide liberá-lo. Argumenta com a detetive: 

 

Tú y yo sabemos de cosas que no se pueden decir en voz alta: investigaciones 

archivadas por órdenes de muy arriba, criminales sueltos porque las pruebas 

incriminatorias se extraviaron, asesinos, violadores de todos los derechos y 

la dignidad de las personas libres, premiados con cargos en grandes 

empresas o en el cuerpo diplomático. Esos dos, si cometieron un delito, es 

haber regresado a Chile. (SEPÚLVEDA, 2011, p. 164) 

 

A volta impossível para casa é novamente um erro, que só pode gerar problemas para 

todos os envolvidos, inclusive para o país. 

Para o aspecto da incompetência administrativa da esquerda, também há um exemplo 

singular. Quando Allende assumiu o poder, as esquerdas (e são muitas) alvoroçaram-se e 

começaram a ocupar as empresas por qualquer motivo. Salinas terminou sendo nomeado 

interventor de uma avícola em Punto Alto: “En una serie de galpones de malla metálica había 

incubadoras que podían sacar dos mil pollos a la semana” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 51). Tudo 

ia bem, mas, alguns meses depois, membros de uma ultraesquerda resolveram ocupar a fábrica 

de alimento, e eles ficaram sem ração para as galinhas. No terceiro dia, as galinhas começaram 

a praticar canibalismo, para ter o que comer. Outra empresa próxima fabricava frutas 

desidratadas, e o interventor local autorizou que levassem os bichos para que pastassem no 

local. Os trabalhadores do aviário fizeram um caminho para que as aves chegassem ao lugar, 

cheio de bichos e larvas. Ocorre que, criadas em cativeiro, as aves nunca tinham visto uma larva 

sequer e “los ignoraban, les temían, huían de ellos” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 52). O retorno 

para o aviário, com os trabalhadores correndo atrás das galinhas, dá a marca dessa 

administração. Para resumir, o aviário, que antes tirava mil frangos por semana e 60 mil ovos 

por mês, foi à falência em poucos meses (SEPÚLVEDA, 2011). O exemplo é caricato, mas 
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marca a autocrítica dos revolucionários. Naturalmente, se já riam das próprias marcas no corpo, 

não deixariam de rir das trapalhadas de um aprendizado que não teve tempo de se fazer. 

Com muito humor também, o ridículo da excessiva divisão das esquerdas fica 

representado com uma recordação de um debate em que todos estavam presentes. Coco 

Aravena, representando o “Partido Comunista Revolucionário Marxista Leninista pensamento 

Mao Tsé-Tung tendência Enver Hoxha”, e outros membros, representando o “Partido 

Comunista Revolucionário Marxista Leninista pensamento Mao Tsé-Tung tendência bandeira 

vermelha”, debatem os acertos e erros do movimento no Chile e no mundo (SEPÚLVEDA, 

2011). Quando Aravena começa a atacar os baluartes da resistência vietnamita e passa a chamar 

Ho Chi Minh de desviacionista, é retirado do palco e obrigado a comer todos os panfletos de 

sua corrente de pensamento. 

Para concluir com o resumo da história do romance, Nolasco praticara, durante um 

tempo, o serviço à pátria de roubar os agentes públicos que, através de bancos, enriqueciam 

ilicitamente e tiravam o dinheiro do país. Esse dinheiro era devolvido aos órgãos oficiais ou 

empregado para manter a resistência. Com a derrota total da esquerda, não houve mais o que 

fazer, e Nolasco continuou realizando apenas operativos solidários, como roubar um caminhão 

de gás e distribuir sua carga em alguma comunidade pobre. É justamente nesses operativos que 

se encontram os três que o esperam na oficina. Nolasco deixara, entretanto, um último botim 

guardado para a velhice e era para este assalto que convidara os três amigos. 

O assalto consistia em entrar em um restaurante transformado em “Café com Pernas”, 

próximo à praça das Armas, no centro de Santiago, e retirar um pacote guardado, há algumas 

décadas, atrás de uma parede. O serviço é fácil, porém o mais interessante é a história do 

tradicional “Café com Pernas” chileno, país que, segundo as personagens, nunca teve tradição 

de tomar café. Com o desejo dos chilenos de imitar os cafés dos quais falavam quando voltavam 

da Europa, e até de Buenos Aires, um empresário resolveu criar uma cultura local: 

 

No le habría significado una gran inversión traer café bueno, tostado por 

gente con experiencia, pero no, trajo un café de mierda, y en compensación 

diseñó la cafetería de una manera especial: la dotó de una pasarela elevada 

tras la barra, contrató a chicas proletarias de buen ver según el gusto de la 

mayoría, que fue, es y será apasionada de los cuerpos barrocos, es decir, de 

las gorditas ricas, las vistió con unas minifaldas de infarto y las puso a servir 

café… (SEPÚLVEDA, 2011, p. 156) 

 

O adjetivo “proletarias” é o termo mais relevante da informação e, como o interesse era 

menos no café, não demorou para que surgissem os “Cafés con tetas” e os “Cafés de la hora 
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feliz”, sempre com meninas pobres e de boa aparência. Concluindo: “Como todos sabemos, la 

sacrosanta libertad de mercado no tiene límites, de tal manera que a la moral católica de Chile 

no le resultó difícil aceptar que las hijas de proletas se prostituyeran” (SEPÚLVEDA, 2011, 

p. 157). 

O romance termina com uma carta de Nolasco a quem conseguisse recuperar o dinheiro 

escondido. Escreve ele: 

 

En 1995 una “mano anónima” hizo llegar al gobierno fotocopias de cheques 

girados por el ejército a un hijo del dictador por un monto de tres millones de 

dólares, apenas un decimal comparado con lo que hoy encontrará la policía. 

Fue una prueba, quería saber si se podía confiar en la recuperada 

democracia chilena. La respuesta la sabemos todos: Pinochet sacó las tropas 

a las calles y esos cheques nunca existieron. (SEPÚLVEDA, 2011, p. 169) 
 

O contato com a realidade é o centro do romance de Sepúlveda, conforme indica, logo 

no começo, a citação de William Goldman, “no es que importe, pero mucho de lo que sigue es 

cierto…” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 9), característica de romances como o de Kucinski (2014, p. 

8): “Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”, e o do já citado 

Caparrós (2008, p. 9): “Este relato debería ser pura ficción. Sería fantástico”. Contudo, no 

final, há um sinuoso encontro entre a memória e a ficção: 

 

Un hombre sabe cuándo llega al fin de su camino, el cuerpo manda avisos, el 

maravilloso mecanismo que te mantiene inteligente y alerta empieza a fallar, 

la memoria hace todo lo posible por salvarte y adorna lo que deseas recordar 

de manera objetiva. Nunca confíes en la memoria, pues siempre está de parte 

nuestra, adorna lo atroz, dulcifica lo amargo, pone luz donde sólo hubo 

sombras. La memoria siempre tiende a la ficción. (SEPÚLVEDA, 2011, p. 

169-170, grifos meus) 

 

Por fim, o suicídio evitado pelo acaso “el único disparo de mi vida tenía que ser un 

homenaje a mí mismo” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 170). 

Se a memória tende à ficção, e, segundo Nolasco, isso quer dizer que ameniza e 

embeleza tudo, o que será a ficção de Sepúlveda? Não é a ficção também fruto da memória e, 

no caso deste romance, não é um acúmulo, um engenho de memórias que fluem das diversas 

personagens que viveram a história e, mais, que a sofreram? E permitir o riso não é uma forma 

de colocar alegria onde só houve derrota? 

A desconfiança testada por Nolasco funciona como metáfora da história possível de ser 

contada, enquanto se verifica o alcance da democracia que começa ainda dividida entre o leão 

e o cervo. Se as palavras da denúncia pudessem operar nas instituições, de modo que a justiça 
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fosse feita no sentido de reconhecimento do dano público, seria possível contar outras histórias, 

com outras palavras. Como isso não ocorre, a maior parte das histórias permanece guardada, 

como arquivo, para ser resgatada, como penhor, como valor, em um momento oportuno. 

Como La sombra de lo que fuimos faz, a ficção funde-se à memória, e esta ficção-

memória oferece alguma concessão a um riso enfermo, contando a história que os alunos das 

instituições oficiais só conhecerão nas cartilhas preparadas para fazer lembrar aquilo que 

mantém as coisas como estão, como o caso da detetive Adelina Bobadilla, que faz parte da 

primeira geração de policiais com as mãos limpas da servidão aos mandatários do poder durante 

a ditadura militar chilena. Essa ficção-memória, ou memória-ficção, monta essa sombra que 

auxilia no conhecimento do mundo e que, aqui nesta tese, se (con)funde com a ideia de 

imaginário coletivo. 

Conforme a leitura, mais uma característica aproxima a narrativa de Sepúlveda (2011) das 

astúcias de Borges (1996): trata-se das referências que apontam para o noticiário e a vida real 

chilena. No escritor argentino, as referências apontam livros reais e imaginários e passagens reais 

e imaginárias, intercambiáveis, em um exercício que pode inspirar um leitor mais apaixonado, 

atuando como um detetive, a seguir os rastros oferecidos pelo autor para constatar a erudição e o 

artifício da criação: se encontrar as referências, apreciará a erudição do autor e terá de reconhecer 

o brilho do autor quando encontrar os livros, mas não as citações ou as páginas que ali deveriam 

estar. Em Sepúlveda, fica o desejo de buscar as pistas da realidade oferecidas pelo romance, de 

pesquisar o itinerário das notícias que ponteiam o enredo. Se o fizermos, encontraremos fatos 

descritos nos noticiários e fatos que existem, mas não estão nos noticiários que narram.  

Como antecipado, La sombra de lo que fuimos apresenta-se como uma narrativa da 

derrota contada com um esforço de humor. Então, de algum modo, permite depreender que é 

necessário que esse derrotado ria, para seguir em frente com o peso de seu fracasso, carregado 

pela lembrança das perdas, inclusive em vidas, que as derrotas impuseram. O riso é uma forma 

de revanche, e, nesse sentido, a narrativa constrói-se como vitórias em cima das derrotas, como 

o Sísifo de Camus (1942), que, diante da inevitabilidade da repetição da derrota, decide curtir 

a descida da montanha, opta por contemplar o horizonte, antes de retomar a carga de levar sua 

pedra morro acima outra vez. 

São vitórias, no plural mesmo, porque afirmam a própria existência, e resistência das 

personagens, representando aqueles que também sobreviveram na vida real, e é, por si só, um 

feito digno de nota, uma vez que carregam a lembrança constante da derrota, da perda de 

companheiros e, em muitos casos, o sentimento de culpa pela sobrevivência. Ainda assim 
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seguem, conforme as personagens do romance, fiéis às convicções que os levaram à luta. Em 

entrevista à revista Mercurio, Sepúlveda afirma que a derrota tem um peso enorme e deixa um 

sentimento de culpa mais forte nas vítimas do que nos torturadores, “y por eso son muchos más 

los suicidas entre aquéllas que entre éstos” (SEPÚLVEDA, 2011b). 

Outra vitória apontada por Sepúlveda é que esses “perdedores ilustres” trazem uma 

complexidade, porque “saben por qué perdieron”, são aqueles “que no aceptan la derrota 

justificándola por el azar o la mano de Dios, sino porque saben que su enemigo era más fuerte” 

(SEPÚLVEDA, 2011b), e, ouso acrescentar, porque eles, os inimigos, puderam atravessar 

certas fronteiras que os derrotados não conseguiram. É nesse sentido também que a memória 

adoça o passado: os mortos que voltam pela memória trazem sorrisos, ainda levam seu violão, 

como a experiência onírica que Salinas vive em Galícia, quando as coisas já iam bem mal com 

a mulher: 

 

Al abrir los ojos entre la niebla vio pasar a Fredy Taberna y lo llamó: “Fredy, 

hermano, te mataron en el norte, ¿qué haces en Galicia?”. Tras Fredy iba 

Sergio Leiva, cargando su inseparable guitarra, y también lo llamó: “Sergio, 

hermano, a ti te mataron en Santiago, ¿qué haces en Galicia?”. Luego pasó 

Lumi Videla, asesinada en un chupadero de personas y más tarde arrojada a 

los jardines de la embajada de Italia: “Lumi, ¿qué haces en Galicia?”. 

Ninguno respondió, y sin embargo todos iban sonrientes.67 (SEPÚLVEDA, 

2011, p. 133) 

 

Enquanto houver memória, será, em grande parte, a dos melhores dias e, nela, os 

derrotados sorridentes, com suas mãos e dentes reincorporados, continuarão cantando e 

trabalhando por um futuro mais simpático a seus sonhos. Nesse sentido, a “memoriaficção” 

(LUDMER, 2013), que escreve Sepúlveda (2011), funciona como uma compensação para a 

derrota e permitiria aos sobreviventes guardar alguma esperança através da certeza de que a 

causa era justa. 

Há ainda uma terceira e quarta vitórias materializadas no romance: o próprio resultado 

positivo da recuperação do butim de outros tempos é uma desforra oferecida pela ficção, um 

prêmio aos velhos sonhadores, talvez o único possível. Vale lembrar que se trata de dinheiro 

desviado pelos representantes do poder ditatorial para benefício próprio. A quarta vitória é a 

                                                             
67 Como exemplo do exercício de buscar os dados, de vincular o acontecimento ficcional ao acontecimento real: 

Freddy Marcelo Taberna Gallegos, executado no dia 30 de outubro de 1973, depois de se apresentar 

voluntariamente. Disponível em: 

https://www.memoriaviva.com/Ejecutados/Ejecutados_T/taberna_gallegos_freddy_marcelo.htm. Acesso em: 11 

fev. 2019. Sobre Lumi Videla, ver: http://www.memoriaviva.com/English/victims/videla_moya_lumi.htm. 

Acesso em: 11 fev. 2019. 
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simpatia dentro da polícia, representada pelo movimento de tolerância por parte do inspetor 

Crespo, consciente do grau de corrupção dentro dos altos cargos de sua corporação, em relação 

à luta travada por esses derrotados lobos solitários. Nesse sentido, a carta final, deixada por 

Nolasco, documenta os movimentos de acobertamento que as negociações do período de 

transição impuseram, conforme já vimos em Jelin (2002) e Rojo (2016): a “Oficina”, que, 

segundo a entendia Coco Aravena, seria um órgão de segurança paralelo, responsável por 

“asesinar a los últimos izquierdistas que todavía creían posible derrotar a la dictadura por la 

vía armada” e que “iban a liquidar a todos los que no aceptaran sus puntos de vista, a todo el 

que no entendiera que la transición chilena a la democracia se hacía bajo la máxima 

gatopardiana de que todo cambie para que todo siga igual” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 111). 

La sombra de lo que fuimos, na literatura, é o lugar em que Luis Sepúlveda faz acontecer 

aquilo que muitos sonharam: um pouco de justiça e, com o resgate do butim penhorado para o 

futuro, a realização na ficção de uma compensação efetiva. 

 

 

3.4 OS CHILENOS EM DIÁLOGO 

Para além da temática, os romances de Carrasco (2014) e Sepúlveda (2011a) 

compreendem outros pontos de encontro: tanto a jovem Sara quanto o velho Pedro Nolasco têm 

o suicídio como uma homenagem a si mesmo: “Recuerdo estridente la voz de mi papá: ‘a los 

suicidas no se les hace homenaje’, y le contesto en mi propio silencio: ‘el suicidio mismo es un 

homenaje, papá’” (CARRASCO, 2014, p. 211). De qualquer modo, o único personagem que 

consegue tal feito é a pequena Allegra, de sete anos, que parecia saber disso mesmo sem tê-lo 

elaborado. 

Também estão os mortos, os torturados e os desaparecidos. Mas o que os dois romances 

têm como o maior ponto de convergência é, sem dúvida, o aspecto climático que envolve os 

lugares onde as narrativas desenrolam-se. No povoado de Un golpe de agua, predominam o frio 

e a tempestade, sobretudo nos momentos de grande tensão, sobretudo quando os militares estão 

presentes. Na Santiago de La sombra de lo que fuimos, ainda que a trama dê-se em setembro e, 

nessa época, já comece a primavera chilena, chove intensamente. É, conforme diz Sepúlveda 

na entrevista citada, ecoando Rojo (2016):  

de alguna manera, toda la dictadura chilena está marcada por esa maldita 

lluvia que caía en el día 11 de septiembre del 73 […] era una lluvia maldita, 

disgregadora, que mojaba no de humedad, sino de otra cosa, de miedo, de 

incertidumbre, de todo lo peor… Llovía miedo e incertidumbre sobre Santiago 

aquel día. (SEPÚLVEDA, 2011b) 
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A chuva, como metáfora daquele tempo, empapou os romances e os discursos que ainda 

hoje seguem buscando desorganizar a história única que a ordem oficial colocou nas cartilhas 

das crianças na escola e das polícias na academia. Estas narrativas, que se opõem à nacional, 

buscam penetrar pelas brechas do discurso oficial para apresentar suas histórias abrindo a 

possibilidade de trazer para a superfície de novos textos aquilo que estava antes guardado no 

arquivo. No caso de Sepúlveda (2011a), assim como no do brasileiro Kucinski (2016), a 

literatura erige-se como a possível desforra. 

Entretanto, as narrativas afastam-se a partir daí. Não há em Un golpe de agua espaço 

para o riso, embora haja para o amor, inexistente em La sombra de lo que fuimos. Neste, as 

mortes já estão fora, e mesmo a morte de Nolasco está inserida em um contexto inusitado de 

tragicomédia. No livro de Paula Carrasco (2014), a morte não é apenas uma memória, compõe 

as explosões da intensidade narrativa, de modo que o resultado é um livro mais denso, mais 

duro. Também a complexidade da constituição das personagens, que guardam em si o bem e o 

mal, a covardia e o amor, a generosidade e o egoísmo, contribui para que esse livro, enquanto 

colaborador na construção do imaginário coletivo, ofereça um painel mais amplo da 

multiplicidade de forças que atuaram na ditadura chilena. O belo livro de Sepúlveda (2011ª), 

de sua parte, embora guarde fragmentos de uma dor condensada, permite uma leitura mais 

amena e, talvez por isso, mais propícia a permitir o acesso à temática; isso, claro, se não 

consideramos seu exercício de referencialidade no uso de nomes e histórias localizáveis na 

memória do povo chileno. Nesse caso, o livro de Sepúlveda (2011ª), ao que nos foi possível 

investigar, “querendo-se ficção, é (mais) dado histórico” (LUDMER, 2013) que o de Carrasco 

(2014). 

Em ambas as narrativas, chove muito, mas a escrita delas já permite imaginar que estiou 

e foi possível escrevê-las, de modo que já é igualmente possível vislumbrar um novo arquivo, 

logo uma nova memória, portanto, um outro imaginário coletivo, e, provavelmente, já uma nova 

história. 
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4 ARGENTINA, O FIM DO SILÊNCIO COMO SAÚDE 

 

Jesús murió por nuestra culpa y los desaparecidos también, y el único modo 

que voy a dejar de tener miedo y de mojar la cama pensando en los 

desaparecidos es ser una desaparecida yo también, porque así la culpa la 

tienen los demás. (SALAS, 2014, p. 63) 

 

Nos outdoors da ditadura argentina, dominava uma frase que era também uma 

advertência da mão forte do Estado, pouco afeita ao divergente e, portanto, marca da imposição 

de uma cumplicidade: “el silencio es salud” (NOVARO; PALERMO, 2007, p. 44) — que 

reverbera o clássico “Ignorância é força”, do grande irmão de 1984 (ORWELL, 2009). Em 

consonância à imposição da força, Rocco Carbone e Ana Ojeda (2010, p. 20) escrevem que “la 

dictadura no sólo reprimió cuerpos. También barrió con discursos y lenguajes, volviéndolos 

clandestinos u obligándolos a desaparecer, a cambiar de lengua, de tierra”. Conforme venho 

construindo nesta tese, a literatura é também um lugar para “des-cobrir” discursos, marcas e 

verdades — em todo caso, um espaço para intercambiar com eles e participar da produção do 

substrato que construirá a memória, ou o imaginário, que se guardará de uma época —, 

disputando-os com as demais formas de discurso, sobretudo os discursos do poder, que operam 

os aparelhos mais evidentes de controle do imaginário. Nas palavras já citadas de LUDMER 

(2013), na literatura “estava o que a história perde”. 

Embora as ditaduras exijam silêncio, as realidades, as verdades, o tempo, as artes e a 

história impõem muitas palavras, de fontes diversas e de variadas consistências — a própria 

vida sobrevivente exige representar-se, às vezes, aos gritos nas ruas, em passeatas solitárias ou 

de multidões. Ou como escreve Mariana Eva Pérez (2012): 

 

El temita éste de los desaparecidos et tout ça viajó de polizón en las crónicas 

europeas, me boicoteó el plan de escribir sobre la escritura y hasta logró 

colarse entre los dichos de mi abuelo, al que no le gustaba hablar de esto. Me 

cansé de luchar: hay cosas que quieren ser contadas, como mis escalofriantes 

entrevistas con el penitenciario Fragote o el almuerzo con Mirtha Legrand. 

El deber testimonial me llama. Primo Levi, ¡allá vamos! (p. 12) 

 

Certas coisas exigem ser contadas, como já escreveu o citado Primo Levi (1988; 2010). 

Ainda que o renascimento delas seja doloroso e distribua sua dor com o presente e o futuro, 

explodindo-os em uma temporalidade que não cessa de fecundar discursos, como bem 

demonstrou o autor “É isto um homem?” (1988), e que parece impossível de manter 
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completamente guardada, silenciada. Guardada, a temporalidade tende a irromper como 

discurso, que abrange também o coro da literatura. 

Nesse sentido, a máscara ficcional da literatura permite dizer coisas que os demais 

discursos não podem (e/ou não querem) e, consequentemente, constitui-se em um espaço para 

“re-velar” alguma verdade, e, no caso das nações que viveram períodos ditatoriais, entre outras 

possibilidades, “enfrentar al espectador a la parte de responsabilidad que le cabía en el 

genocídio” (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 20). Se entendemos que a literatura, como a leu 

Eurídice Figueiredo (2017), pode funcionar como arquivo, Derrida (2001) acrescenta que ele é 

uma verdade colocada como penhor para ser recuperada no futuro. Como nosso objeto é a 

literatura, tudo isso sem abrir mão de seu lugar de atuação e as imbricações que determinam 

este campo, de acordo com sua inscrição no tempo e nas exigências da moda, acadêmica ou de 

mercado, e das urgências pessoais e do Estado. 

Carbone e Ojeda, mais uma vez ecoando Rojo (2016), pensam a dificuldade de falar 

sobre o horror depois da Segunda Guerra Mundial, mas, e por isso mais interessante, “sobre 

todo, como hacerlo inserto en un contexto social consecuencia directa de la potencia de shock 

de la dictadura militar” (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 21). Para ressaltar a tensão do período 

e as forças que, simulando recolher-se, mantinham ativas estratégias de retaliação para marcar 

sua disposição de retomar o poder, caso determinadas situações fossem alteradas, citam o caso 

de Marita Verón, jovem tucumana sequestrada, aos 23 anos, em 3 de abril de 2002, e o 

desaparecimento, em setembro de 2006, portanto 23 anos depois de encerrada a ditadura, de 

“Jorge Julio López, principal testigo en el juicio contra el represor genocida Miguel 

Etchecolatz” (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 14).68 

Aqueles que nos interessamos pela literatura argentina, e pela história na qual se 

inscreve, Ricardo Alfonsín (1927-2009) foi eleito presidente em 1983 com a promessa de passar 

a limpo o período ditatorial. Apesar disso, o resultado efetivo foi uma “democracia 

aterrorizada” (CRESPI, 2010, p. 176) e a manutenção da cartilha liberal para a economia, com 

a transferência do capital do país às mãos da iniciativa privada, e as leis de Punto final e 

Obediencia debida, que responsabilizaram os comandantes principais das forças armadas, mas 

deixaram livres seus comandados para manter a sociedade, e aí inclui-se boa parte de seus 

intelectuais, submersa em uma “cultura del silencio (del silenciamento)” (CRESPI, 2010, p. 

177). 

                                                             
68 Em: https://www.lagaceta.com.ar/nota/768372/actualidad/susana-trimarco-debo-decir-durante-busqueda-mi-

hija-hombre-casi-me-violo.html, está uma entrevista com Susana Trimarco, a mãe da desaparecida (acesso em: 14 

out. 2018). Os comentários seguem atacando a mãe e, dessa forma, apagando o crime dos desaparecedores. 
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As mudanças que pouco mudam são, portanto, a medula dessa transição. Ainda assim, 

desacreditado das soluções políticas, quem muda é o povo: 

 

À medida que a década transcorre — ao largo da qual a grande ilusão 

democrática desintegra-se —, a identidade “povo” (tão peronista como 

setentista) desfaz-se, para dar lugar à chegada da gente, um aglomerado 

amorfo, mutante e contraditório que requer novas formas de apelação, mas 

também novos critérios e métodos destinados a reconstruir sujeitos 

representáveis, reduzindo as “incertezas” de seus comportamentos eleitorais. 

O momento dos tecnocratas chegou.69 (PUCCIARELLI, 2006, p. 9, livre 

tradução) 

 

Se o povo, partidário e, talvez, inocente, engajado e apaixonado, converteu-se “nessa 

gente” desinteressada, apolítica, amorfa, qual tipo de produto simbólico será produzido por essa 

temporalidade? Mais: não seria o exercício de “leer un texto literário ‘aisladamente’, como 

mera construcción linguística” (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 12) um modo de responder à 

repressão posta em marcha pelas ditaduras e, assim, boa parte da crítica literária buscaria um 

intrincado jogo de leitura mais devedor das psicanálises e menos entranhado nos discursos da 

disputa política imediata? Estamos, mais uma vez, dentro da proposição de Rojo (2016) e Jelin 

(2002), de modo que os críticos argentinos encontram-se aqui com os chilenos. Os críticos 

brasileiros não dirão isso com todas as palavras. 

Assim como na crítica chilena, na argentina, há um largo momento para a discussão da 

capacidade de transposição da realidade para a narrativa. A citação é longa, mas creio que 

sozinha apresente o problema e sua crítica: 

 

Por que — se perguntam — se dedicam na quase prazerosa afirmação desta 

radical e intransponível distância entre o horror do passado e as palavras (ou 

imagens), ao invés de partir do reconhecimento desta distância para encarar o 

desafio de, apesar de tudo, tentar falar, tentar dizer, tentar compreender? Não 

se trata, então, de pretender que a experiência dos campos de concentração e 

extermínio (europeus ou latino-americanos) seja transparente à linguagem e à 

compreensão, senão de decidir o que fazer com esse abismo que existe entre 

uns e outros, com essa falta de palavras. É a impossibilidade de dizer 

plenamente a experiência traumática do horror o que, longe de liberar-nos de 

falar, obriga-nos a fazê-lo.70 (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 14, livre 

tradução) 

                                                             
69 No original: “A medida que transcurre la década — a lo largo de la cual la gran ilusión democrática se 

desintegra —, la identidad ‘pueblo’ (tan peronista como setentista) se desvanece para dar lugar a la llegada de 

la gente, un aglomerado amorfo, cambiante y contradictorio que requiere nuevas formas de apelación, pero 

también nuevos criterios y métodos destinados a reconstruir sujetos representables, reduciendo las ‘incertezas’ 

de sus conductas electorales. El momento de los tecnócratas ha llegado”. 
70 No original: “¿Por qué — se preguntan — obstinarse en la casi gozosa afirmación de esta radical 

infranqueabilidad de la distancia entre el horror pasado y las palabras (o imágenes), en lugar de partir del 
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A expressão “quase prazeroso” da citação sugere que algo mais está nessa busca 

permanente de afirmar a inefabilidade dos eventos traumáticos e, arrisco dizer, que pode também 

responder a uma necessidade de mudar de assunto, ao controle do imaginário de que já falamos. 

Portanto, aponto novamente essa participação da crítica na gestão da urgência dos temas e sua 

influência na produção dos autores que chegam ao status de escritor: imaginemos, por um 

momento, os anos da ditadura, pensemos em uma universidade cujos professores estejam sob 

forte vigilância, sob o olhar cobiçoso e delator de alunos, censores e outros. Em muitos casos, 

ocorre mesmo de terem sido substituídos por especialistas mais simpáticos às causas governantes 

e menos propensos a uma produção literária de orientação mais contestadora da ordem, 

compreendida aqui como qualquer coisa que busque uma denúncia das injustiças sociais sofridas 

por uma coletividade. Qual o resultado dessa orientação nas décadas posteriores? Para um 

exemplo convertido em literatura, é possível citar o caso da professora Ana Kucinski, tratado na 

narrativa K.: Relato de uma busca (2014), de Bernardo Kucinski. 

A discussão sobre a impossibilidade de narrar justaposta à necessidade de fazê-lo já está 

bem assentada nas reflexões de Jeanne Marie Gagnebin (2006), e, conforme entendo, está claro 

que o imperativo de escrever, seguido por Primo Levi, entre outros, em que pesem os que 

morreram sem contar, tem feito um bom trabalho para preencher “esse abismo que existe entre 

uns e outros” (CARBONE; OJEDA, 2010, p. 14, livre tradução) e já está bem debatido nesta 

tese. 

Não me escapa, porém, que as formas de resistência, conforme vimos em Costa Lima 

(2006), muitas vezes se escondem em estratégias de silêncio que, esquivando-se ao imediatismo 

da referência, operam seu desvelamento em uma obliquidade produtiva. O que problematizo é 

a potência de uma crítica cultural, e aqui penso em todas as esferas da cultura ligadas à arte, 

reféns de uma força estatal violenta, mas sobretudo virulenta, para sobreviver à incorporação, 

em seu corpo, do discurso que interessa ao poder, sobretudo porque a obliquidade guarda um 

apagamento. É o que Maximiniano Crespi (2010, p. 178) observa nessa literatura “em que uma 

política pragmática encontrou uma escritura desonesta, um mucamo educado que passa o pano 

da moral sobre as rações da ordem”. 

Em seguida, fazendo referência a Barthes, Crespi reafirma o caráter de escritura: 

 

                                                             
reconocimiento de esa distancia para encarar el desafío de, a pesar de todo, intentar hablar, intentar decir, 

intentar comprender? No se trata, entonces, de pretender que la experiencia de los campos de concentración y 

exterminio (europeos o latinoamericanos) sea transparente al lenguaje y a la comprensión, sino de decidir qué 

hacer con ese abismo que existe entre unos y otros, con esa falta de palabras. Es la imposibilidad de decir 

plenamente la experiencia traumática del horror lo que, lejos de excusarnos de hablar, nos obliga a hacerlo”. 
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A ação do escritor é, como o pensou Barthes, imanente a seu objeto e se exerce 

precisamente sobre sua própria ferramenta: a linguagem. O escritor trabalha a 

palavra, transforma a causa material em causa final. Escrever é pois assim uma 

questão intransitiva e se mostra desde já reticente a transformar essa função em 

uma prática de testemunho, de denúncia, ou pedagógica.71 (CRESPI, 2010, p. 

181, livre tradução) 

 

Esse é o movimento de todo crítico relevante que li até aqui, inclusive dos que utilizo 

aqui como referencial teórico: inicia um ataque a qualquer regime totalitário e repressor, para 

deixar claro o posicionamento que toma, e passa a pensar a literatura em um intrincado exercício 

de linguagem que dialoga com o contexto quase que acidentalmente. Assim, tendo a considerar 

que um Primo Levi (1988; 2010), uma Pilar Calveiro (1998), entre tantos outros já citados aqui, 

têm a escrita como meio que se torna fim por exigência inescapável de ser a linguagem uma 

importante ferramenta disponível para uma melhor comunicação humana, e do humano, 

sobretudo do demasiadamente humano — e do que foi forçado a quase deixar de sê-lo.  

Costa Lima (2006) lucidamente esclarece mesmo que, não havendo a separação entre o 

campo da literatura e o da história, condena-se a literatura, que tem sua razão de ser justamente 

nessa diferenciação de outros discursos — interessante problema surge com as imbricações 

contemporâneas, apontadas por LUDMER (2013) e já tratadas aqui, seja pelo imperativo de 

combater também no campo das artes a violência estatal, como em Rodolfo Walsh (2010), seja 

pelo apagamento das margens dos gêneros discursivos, como em Piglia (1980), ou pelo formato 

desenvolvido por Ángela Urondo Raboy (2012), em ¿Quién te crees que sos?, e por Mariana 

Eva Pérez (2012), em Diario de una princesa montonera — 110% verdad. 

De qualquer forma, nem a classificação “ficção” nas capas dos livros, nem as 

declarações do tipo “este livro é uma ficção, qualquer semelhança com a realidade não passa 

de mera coincidência” dão conta da relação que algumas narrativas desenvolvem e, em muitos 

casos, como bem afirma a quantidade de escritores processados, como bem atesta a perseguição 

que sofrem, funcionam como máscara para “mostrar escondendo” ou, o mais interessante, fingir 

que esconde o que faz questão de mostrar — um exercício já compreendido por LUDMER 

(2013). 

Não haverá só um modo de lidar com esse problema, mas ele está aí e exige reflexão. 

Até porque essa concepção contemporânea de literatura é uma, inclusive muito nova, entre 

tantas que já existiram, logo responde a um tempo, e não significa que a mesma resposta será 

                                                             
71 No original: “La acción del escritor es, como plantea Barthes, inmanente a su objeto y se ejerce precisamente 

sobre su propia herramienta: el lenguaje. El escritor trabaja la palabra, transforma la causa material en causa 

final. Escribir es pues así una cuestión intransitiva y se muestra desde ya reticente a transformar esa función en 

una práctica testimonial, denuncialista o pedagógica”. 
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suficiente amanhã — ou hoje. Certo tipo de literatura, e é interessante manter esse conceito, é 

apenas de escrita e testemunho, de escrita e denúncia, de escrita e pedagógica, entre outras, 

mas, muitas vezes, a literatura é a condensação de todos esses recursos que entretêm os críticos 

em exegéticas elucidações a posteriori. 

De algum modo, como escreve Sartre (2004, p. 61): “o escritor não é Vestal nem Ariel. 

Faça o que fizer, ele está na jogada, marcado, comprometido até no seu retiro mais longínquo”. 

Em uma atualização mais mundana: toda literatura é panfletária, estando o talento do artífice 

em disfarçar suas bandeiras e “sua servidão voluntária” (CRESPI, 2010, p. 181), em muitos 

casos, simular o disfarce.  

Para concluir, no caso de Crespi, como ocorre com outros críticos, Sarlo (2007), por 

exemplo, a perspectiva de uma primazia da escritura não dá conta de uma necessidade também 

vinculada à literatura, e esta, acossada pelo evento da Guerra das Malvinas (1982), aponta: 

 

[…] um claro sentimento de incerteza ante a dúvida de qual mudança de sentido 

caberia à literatura de um país que para nossa memória histórica, para nossa 

corporeidade, para nosso estar no mundo, foi neutro espectador de todas as 

guerras que, durante este século, alteraram substancialmente a estrutura material 

e cultural da humanidade […] E a literatura, que nessa perspectiva era o lugar 

de traição à língua e, de certo modo, de resistência às submissões do real, 

aparece como obrigada a uma atividade transitiva.72 (CRESPI, 2010, p. 182, 

livre tradução) 

 

Creio que, com o exposto, fica claro que a literatura intransitiva é muito mais um 

privilégio dos tempos e dos lugares privilegiados que observam — mais destes — do que uma 

lei maior inerente ao fazer literário. Há mesmo certo tipo de temporalidade que a obriga a voltar-

se sobre seu tempo e equipar-se para melhor conduzir seu possível leitor no exercício da 

sobrevivência, e, nesse momento, não se falará com tanto desdém de uma literatura transitiva, 

utilitária e pedagógica. Assim, a literatura, fruto de um tempo, não “é”, mas “está”, e essa 

característica é muito mais interessante, pois guarda a liberdade para mover-se, para adaptar-se 

e responder às necessidades humanas, sejam elas estéticas, políticas, psicológicas, ou todas ao 

mesmo tempo. Arrisco mais: qualquer construção intelectual é, em si mesma, uma construção 

literária, quase uma ficção a mais, um feixe de discursos que exige volume para ganhar 

consistência e converter-se em coluna do segmento que inaugura ou no qual se insere. Ou, como 

                                                             
72 No original: “un claro sentimiento de incertidumbre ante qué ‘cambio de sentido le cabría a la literatura de un 

país que para nuestra memoria histórica, para nuestra corporalidad, para nuestro estar en el mundo, fue 

espectador neutral de todas las guerras que durante este siglo alteraron substancialmente la estructura material 

y cultural de la humanidad […] Y la literatura, que en esa perspectiva era el lugar de traición a la lengua y en 

cierto modo de resistencia a las servidumbres de lo real, aparece como obligada a una actividad transitiva”. 
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Dalmaroni (2004, p. 93) conclui com o liberal Raymond Williams, a “fé modernista no debate 

de ideias, ou na persecução de algo que se parecesse à verdade sobre o passado, tornava-se um 

objeto de museu, o eco declinante de uma episteme já vencida”. E, para um liberal, é já uma 

função importante essa que a literatura exerce quando só tem no espelho a si mesma, a busca 

de algo fora disso seria o eco de um fazer já vencido. Por outro lado, no fundo, o que resta é, 

parece-me, fazer uma escolha, uma opção seguindo cada um o seu, ou do seu grupo, 

“imperativo categórico” (KANT, 1974).73 

 

4.1 “A PALAVRA JUSTA”, DE DALMARONI, MAS, PRINCIPALMENTE, DE JUAN 

GELMAN E PACO URONDO 

 

Ainda que entenda a necessidade da vigilância permanente, seja para não cair no 

simplismo das hegemonias, tanto de direita quanto de esquerda, seja para não pretender uma 

arte hermeticamente fechada como o ideal da forma, a conclusão é: os tempos exigem uma 

alteração permanente dos componentes desta produção. Entretanto, tal liberdade para ser isso, 

e depois ser outra coisa aparece nas considerações que Crespi (2010) atribui à revista “Sitio” e 

à literatura. 

Nessa linha de reflexão, o título do trabalho de Miguel Dalmaroni, La palabra justa 

(2004), retirado de uma entrevista do poeta argentino Juan Gelman, oferece essa dupla face da 

literatura: a palavra que faça justiça ao imperativo de seu tempo e a que se encaixe com justeza 

em seu fazer — ainda que, enquanto pense a literatura quanto arte, só consiga imaginar um 

encaixe que seja para desencaixar ou a arte, ou, melhor ainda, o mundo. Escreve Dalmaroni 

(2004, p. 10, livre tradução): “Este livro relê diversos momentos, episódios e textos nos quais 

se solucionaram modos de imaginar as relações entre literatura e política, entre medida artística 

e justiça ideológica”, e parece ter a profissão de fé que me interessa: 

 

Por outro lado, memória (semelhante a “narrativas”) costuma encobrir a 

dimensão ideológica e sempre controversa dos relatos sobre o passado 

(quando alguém se pergunta quem usa a palavra sem se incomodar, suspeita 

de que a resposta reúne gente demais). Com essas prevenções, arrisco-me 

desde o título a manter a palavra, porque, para os interlocutores que imagino 

para o livro, “memória” refere-se, de modo eficaz, ao conjunto de prática de 

disputa pelo sentido do passado ditatorial e, por extensão, aos momentos 

                                                             
73 “Kant distinguiu dois tipos de imperativos: os hipotéticos, que ordenam algo, como um meio para conseguir um 

determinado fim (por exemplo, o que se fazer para atingir a felicidade), e os categóricos, que ordenam algo como 

fim absoluto, sem condição alguma. Somente estes últimos podem integrar a moral, porque também somente deles 

podem deduzir-se deveres absolutos, universalmente válidos” (ATIENZA, 2014). 
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históricos recentes de violência estatal extrema sobre os corpos físicos e 

sociais.74 (DALMARONI, 2004, p. 11, livre tradução) 

 

Com esta introdução, Dalmaroni percorre os movimentos dos demais críticos: 

posiciona-se contra o terror estatal, fala de umas palavras sem incômodo, “usadas por muita 

gente”, e, em seguida, esforça-se para fazer a separação de uma arte e seu compromisso consigo 

mesma e uma outra, menos prestigiada na cidade das letras, envolvida primeiramente em uma 

luta político-social. Também como todos os demais, encontra um momento em que a literatura 

precisará voltar-se para fora, ainda que isso não deixe de significar fazer-se por dentro. 

Apresenta, então, os defeitos que se pode chamar de “la cultura literaria argentina de 

izquierda” (DALMARONI, 2004, p. 17), cujas características seriam: “a) parentesco con 

poéticas de tipo naturalista”; “b) propósitos pedagógicos, didácticos o moralizantes”; “c) 

concepción instrumental y expresiva del lenguaje”; “d) optimismo revolucionario o histórico 

más o menos obligatorio”; “e) búsqueda de determinados efectos de lectura de identificación 

emocional o compasiva”; “f) preferencia por temas y tópicos del imaginario proletario”, que 

gerariam um “pietismo”, ou seja, um sentimento de piedade por parte do leitor em relação às 

injustiças na narrativa de matiz realista-naturalista75 (DALMARONI, 2004, p. 17-18). Seria 

interessante pensar os defeitos de uma literatura de direita, uma de centro, uma de centro-

esquerda etc., mas a verdade é que encontro, na atualidade, uma necessidade de revisar o olhar 

depreciativo com que o movimento modernista desmontou o movimento anterior. Conforme 

entendo, a crítica ao Realismo termina por ser também uma crítica elitista e cordata aos 

discursos autorizados. Por outro lado, tenho dificuldades em encontrar uma literatura que não 

busque “determinados efeitos de leitura”, como sugerida por Dalmaroni (2004). 

Nenhuma dessas características configura, conforme entendo, um defeito em si, ou teria 

que desconhecer o valor de John Steinbeck (As vinhas da ira — 1939) e Émile Zola (Germinal 

— 1885), mas determinado “modo de usar” que poderia tornar o discurso mais produtivo, com 

múltiplas leituras, ou mais determinado, panfletário, imediato — não ignoro que a tentativa de 

                                                             
74 No original: “Por otra parte, ‘memoria’ (a semejanza de ‘narrativas’) suele opacar la dimensión ideológica y 

siempre controversial de los relatos sobre el pasado (cuando uno se pregunta quiénes usan la palabra sin 

incomodarse, sospecha que la respuesta reúne demasiada gente). Con estas prevenciones, me arriesgo desde el 

título a mantenerla, porque para los interlocutores que imagino al libro, ‘memoria’ refiere de modo eficaz al 

conjunto de prácticas de disputa por el sentido del pasado dictatorial y, por extensión, a momentos históricos 

recientes de violencia estatal extrema sobre los cuerpos físicos y sociales”. 
75 Entendo que urge fazer-se uma restauração daquilo que chamamos “Naturalismo-Realismo” no Brasil, e que 

foi, em certa medida, simplificado até se tornar simplório, sobretudo pelo movimento repressor que incentivou um 

distanciamento dos temas preferidos desta literatura. Creio que alguns livros, sobretudo os que tematizam a 

violência urbana, ligados ao tráfico e à vida nas periferias, exigem e merecem uma reabilitação dessa escola como 

alternativa a certa literatura urbana, classe média, distante dos problemas desse contexto. 
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rebater, em Dalmaroni, o que é mais produtivo, o que não está sujeito a múltiplas leituras, crie 

novos labirintos. Penso que o que inspira essa crítica é a discussão da modernidade, diria até 

“tradicional na modernidade”, do gosto popular, que Beatriz Sarlo elabora em ¿Qué hacer con 

las masas? (SARLO, 2001), mas que já foi debatido em Poggioli (1964). De algum modo, a 

modernidade, apesar do sucesso de público dentro da academia, ainda desconfia de certo tipo 

de êxito, e alguma academia, apesar de já estar muito mais atenta, ainda não desconfia o 

suficiente da modernidade. 

Essa especificidade, entretanto, é apenas para guardar um ponto de encontro entre as 

literaturas chilena e a argentina no que se refere à pós-ditadura — evidentemente há outros. 

Passemos agora a um ponto de separação, senão total, visto que a novidade e a exclusividade em 

tempos de internet têm vida ainda mais curta, pelo menos mais significativa: a literatura dos filhos. 

Nesse sentido, a epígrafe deste capítulo, retirada de um conto de Hugo Salas (2014), é 

sintética: uma menina das gerações posteriores à ditadura militar, impregnada pelas narrativas 

que constroem os militantes como heróis convertidos em mártires, em absurdo, conclui que, 

assim como Jesus, o melhor modo de pagar e apagar a culpa herdada é transformando-se ela 

mesma em uma desaparecida. Chama atenção, conforme artigo de Fandiño (2016), a elaboração 

de uma narrativa oficial de esquerda, em contraposição a uma de direita, que evita falar seu 

nome em voz alta. Porém, três problemas, entre tantos outros, despontam da fala da 

personagem: o primeiro, mais visível, é o aspecto cristão, representado tanto pela culpa quanto 

pela inspiração na figura do Cristo, como o grande mártir da história ocidental e, conforme 

orientação, direção escolhida por seus seguidores mais genuínos. Nunca é demais lembrar que 

a maior parte dos torturadores apresentava-se como católica e atuava em nome do Deus cristão. 

O segundo aspecto, decorrente do primeiro, está na construção lógica da personagem: se você 

é desaparecida, não pode ser culpada, o que opera uma sacralização sem nuances das vítimas 

dos militares; a terceira é a profecia de repetição da história, que gerará novos desaparecidos 

pelo Estado e que, portanto, denuncia a contrapelo o fracasso do esforço pedagógico das 

narrativas e sua concretização em programas como o Nunca más. Cabe ressaltar que, olhando 

para trás, o prognóstico da fala da criança, e a voz infantil já traz algo de profético e de sabedoria 

inocente clássica da literatura, está mais perto da profecia do óbvio, portanto de um ceticismo 

precoce, do que do romantismo inocente das ações em contrário. 
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4.2 HIJOS E EL VOLVER A LAS CALLES76 

 

Lendo algumas das mais importantes revistas de ensaio publicadas na Argentina, 

Dalmaroni vai chegar às publicações de grupos, formados por descendentes de militantes e 

desaparecidos durante o regime militar, denominados Hijos por la Identidad y Justicia contra 

el Olvido y el Silencio (HIJOS) (DALMARONI, 2004, p. 119), que, como agrupamento oficial, 

surge como novo elemento no cenário pós-ditadura (FANDIÑO, 2016). Com relação às 

narrativas produzidas por seus integrantes, Dalmaroni classifica um subgênero que, até então, 

desconhecíamos: as “narrativas de los movimientos de derechos humanos” (DALMARONI, 

2004, p. 119, livre tradução), que são 

 

Narrativas de composição: os códigos genéricos entram em combinações 

como novela e, ao mesmo tempo, são relatos em que se pode dar, pelo menos 

em alguma medida, um desprendimento estrutural (é dizer, constitutivo para 

o discurso em seu conjunto) no que diz respeito aos procedimentos e às 

retóricas de controle ideológico ou moral que costumam ser tão fortes no 

padrão de testemunho e, em geral, no discurso político vinculado às formações 

dos anos 1970.77 (DALMARONI, 2004, p. 119, livre tradução) 
 

Nem a classificação de Dalmaroni, nem o agrupamento HIJOS dão conta de toda a 

narrativa produzida por jovens que amadureceram dentro do clima da ditadura e no período de 

transição, como é o caso de Martín Kohan (2002) e seu Dos veces junio, objeto de atenção da 

minha dissertação de mestrado (COSTA, 2014) e que Dalmaroni analisa, tampouco é possível 

fechar a produção literária de seus componentes em um decálogo confortável. Os defeitos das 

narrativas de HIJOS apontados por Dalmaroni são já um lugar comum de alguma crítica: 

referem-se a uma escritura de orientação ideológica e simplista, que parte do desejo de trazer o 

leitor para seu lado do front, retratando, assim, uma verdade monolítica e totalitária, que, 

portanto, não atenta para as próprias fissuras e termina por reproduzir uma história que alimenta 

a construção mítica do herói torturado e do vilão torturador. A leitura que Dalmaroni faz do 

livro de Martín Kohan (2012), a busca de uma narrativa não contaminada por tal 

direcionamento, termina por chegar à conclusão semelhante: “essa voz, então, é o lugar em que 

uma que não é a do narrador principal se desloca ao nível da narração e reassegura uma 

                                                             
76 Dalmaroni (2004, p. 98). 
77 No original: “Narrativas de mezcla: los códigos genéricos entran en combinaciones novedosas y, a la vez, son 

relatos donde poden darse, por lo menos en alguna medida, un desprendimiento estructural (es decir constitutivo 

para el discurso en su conjunto) respecto de los procedimientos y las retóricas del control ideológico o moral que 

suelen ser tan fuertes en el patrón testimonial y, en general, en el discurso político vinculado con las formaciones 

de los años setenta”. 
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interpretação para que a novela não se torne política nem moralmente inaceitável” 

(DALMARONI, 2004, p. 166). 

Sendo assim, nem todo o esforço empreendido por Kohan (2012) para construir uma 

narrativa pela voz do simpatizante e do técnico do regime ditatorial impede “uma leitura política 

e moralmente inaceitável” — seja lá o que for isso em termos de arte. A questão se evidencia: 

a leitura moral está, talvez principalmente, no leitor, que poderá ler e regozijar-se com My 

Kampf (HITLER, 1923) ou buscar utilizá-lo para a construção de um pensamento antifascista 

— em uma leitura pedagógica, que Dalmaroni, valendo-se do pensamento de Beatriz Sarlo, 

também denominará “uma política de sentido” (DALMARONI, 2004, p. 150). 

Ou seja, tudo é mais complexo do que nossas necessárias tentativas de síntese buscam 

organizar, afinal não se pode matar o autor sem lidar com as consequências, entre elas a ênfase 

no múltiplo e escorregadio leitor. Porém, a atualidade dos dias e os desdobramentos políticos 

da história da Argentina, do Chile, mas principalmente do Brasil, parecem, mais do que 

concordar com a avaliação de Dalmaroni, afirmar um fracasso total no exercício de cooptar 

leitores. Se esse leitor idealizado existe, se ele se emocionou com as histórias que leu, isso não 

foi o suficiente para que se movesse pelos HIJOS, muito menos por sua história. Se ele se 

mobilizou, e o conceito de “la gente”, que vimos anteriormente, tira o caráter de mobilização 

política que tinha “el pueblo”, foi por outros motivos.  

HIJOS também é legião, e Fandiño verifica justamente o movimento de divergência 

entre os militantes e seus filhos, quando analisa os livros do argentino Hugo Salas (2014), ¿Qué 

quiero ser cuando sea grande?, e da chilena Andrea Jeftanovic (2015), La necesidad de ser 

hijo. O protagonista de Salas, por exemplo, contrapõe o heroísmo dos progenitores como 

cidadãos a um egoísmo como pais: “No los quiero juzgar por tener motivaciones distintas. Pero 

me parece que ambos pecaron de soberbia, arrojo, falso heroísmo” (JEFTANOVIC, 2015, p. 

76). Também a ideia de ironia não está muito clara, ou pelo menos está entremeada em outras 

leituras mais incisivas e preponderantes, como no ¿Quién te creés que sos?, de Ángela Urondo 

Raboy (2012), filha de Francisco Reynaldo Urondo, autor de uma frase que também inspirou o 

título do livro de Dalmaroni: “Empuñé un arma porque busco la palabra justa”78 

(DALMARONI, 2004, p. 9). 

O livro de Ángela, uma mistura de gêneros com fotografias, anotações de diários, 

recortes de reportagens, poemas, reflexões etc., funciona como uma autocertidão de 

                                                             
78 A entrevista de Paco Urondo está disponível em várias páginas na internet. A que lemos está em: 

https://notasperiodismopopular.com.ar/2014/06/18/empune-un-arma-porque-busco-la-palabra-justa/. Acesso em: 

5 mar. 2019. 
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nascimento, em que a autora assume publicamente a filiação de seu pai, morto pela repressão: 

Paco Urondo era montonero e “los proscriptos no pueden reconocer directamente a sus hijos” 

(RABOY, 2012, p. 19). Os nomes dos capítulos anunciam seu conteúdo, mas apresentam um 

aspecto de doloroso lirismo: Documentos (palabras inapelables); Crónicas (palabras hacia 

afuera); Conclusiones (palabras interiores); Correspondencia (palabras nuestras). Seu 

conteúdo, ao término da leitura, deixa pouco para o riso, ainda que seja o da ironia sentida por 

Dalmaroni: “Queda hablar del proyecto de família destruído. De lo irreparable, de la pérdida, 

de la soledad, del miedo y del dolor” (RABOY, 2012, p. 99). 

Quando existe, a ironia esconde uma acusação e dirige-se ao povo argentino, parodiando 

a saudação presente no hino do país e fazendo-o recordar de seu silêncio, portanto, de sua 

cumplicidade com a covardia, a injustiça e a impunidade. Ainda assim, a ironia só é possível 

porque agrega uma tentativa de superar essa história e seguir adiante: 

 

A partir de la Justicia, como hecho consumado, se cerró un ciclo, y quienes 

fuimos portadores de esa violencia, de ese horror que no nos pertenecía, 

pudimos empezar un proceso de des-victimización y cura, que la injusticia y 

la impunidad instaladas durante 35 años no nos habían permitido. Ahora sí, 

al gran pueblo argentino, salud. (RABOY, 2012, p. 99) 

 

Mais uma vez é preciso ressaltar a característica do ofício da reflexão como um exercício 

de tomar alguns exemplares como regra. Há, em concordância com Fandiño e com Dalmaroni, 

a tentativa de construir uma cura e desvitimização, “la búsqueda de una voz propia” (RIVEIRO, 

2014). Há mesmo uma acusação em relação ao grande projeto dos pais já a partir do título do 

livro de Raboy, mas, ao acusar o sonho gigantesco deles em detrimento da realização da função 

paterna, como percebemos em Hugo Salas, o que desponta em ¿Quién te creés que sos? é a 

denúncia da violência, da manipulação da história por parte do Estado, que inaugura a guerra 

de memórias nessa temporalidade, e, agregadas a isso, as pequenas batalhas para que, mais do 

que exigir a presença dos pais, Raboy possa efetivamente ser reconhecida e aceita como filha 

de quem é e assumir sua integralidade histórica e cidadã. Aliás, uma das características que se 

destaca nos livros dos filhos é a (re)construção da história dos pais com o intuito de poder 

construir, em seguida, as próprias histórias. 

Em meu “modo de ler”, para usar uma expressão aproveitada de Josefina Ludmer (apud 

DALMARONI, 2004, p. 106), a palavra justa de Dalmaroni escorrega para menos da palavra 

justa pensada por Gelman e Paco Urondo. Ainda que dedique um longo trecho de seu livro a 

elogiar o aspecto combativo e necessário da literatura, o resultado que nos entrega, ao final, é 
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que fracassaram tantos os escritores quanto os críticos que buscaram fazer de sua palavra uma 

munição possível. De minha parte, não estou convencido nem de uma coisa, do fracasso desse 

tipo de escrita, nem de uma possível hierarquia, em termos de maior ou menor qualidade, que 

a coloque em desvantagem com outro “modo de escrever”. 

Dessa forma, estamos prontos para refletir sobre o livro de Leopoldo Brizuela, Una 

misma noche, desde já esclarecendo que a personagem deste “hijo”, também um “hijo”, ainda 

que procure estruturar-se pelas recordações nada agradáveis de um pai colaborador, fato este 

pouco comum na maioria das narrativas que tenho lido, mas já em diálogo com o livro da 

chilena Paula Carrasco (2014), analisado no capítulo anterior, enfim, o estilo da personagem 

não se encontra nos modelos catalogados pelo Dalmaroni de 2004. Tanto em Un golpe de agua 

quanto em Una misma noche, há pouco espaço para a ironia, e a crítica aos pais revela mais 

uma luta por aceitação e por conquistar um lugar em um mundo totalmente armado contra eles, 

os pais, já que não trouxeram do berço as credenciais básicas para ter acesso às joias da 

sociedade argentina e chilena: entre outras coisas, não estão à direita, são filhos de índios, de 

mães solteiras, de homens “menores” na escala de valores do mais forte e do mais competente. 

Essas narrativas representam mesmo uma tentativa de compreensão, à qual, no caso do livro de 

Brizuela (2012), responde já a partir da epígrafe de Fernando Pessoa (1995), do Poema em linha 

reta: “sólo yo fui vil… literalmente vil, vil en el sentido vil e infame de la vileza”. 

Em seguida, e sempre que possível ao mesmo tempo, avaliarei o livro de Mariana Eva 

Pérez (2012), já citado aqui, Diario de una princesa montonera — 110% verdade, publicado 

no mesmo ano que o de Ángela Raboy. Tal qual Raboy (2012), o livro de Pérez entrelaça 

participação nos juízos com vasta descrição do encontro com os assassinos, poesia, fotografias 

recuperadas, constituindo-se em tentativa, pela via da literatura, de compor algo desses pais 

perdidos. Ainda que a própria Pérez fale de uma tentativa de escrever o absurdo com ares de 

humor, ao final da leitura, não foi essa a sensação resultante, mas, ao contrário, impera uma 

angústia que, cansada de si, parece esforçar-se para ser outra coisa. Algo como a produção de 

um livro catártico que, depois do exercício, não resultou na cura com um riso solto, muito pelo 

contrário, o riso final parece um antirriso, duro, marcado, fruto do que ainda continua sendo 

dor. 

Já que Brizuela coloca Fernando Pessoa em sua epígrafe, vale então citar novamente os 

clássicos versos do soneto “Autopsicografia”: “O poeta é um fingidor/ Finge tão 

completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente” (PESSOA, 1995), com 
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destaque para o último, e pensar neste momento em que a dor se tornaria representação da dor 

e, portanto, menos intensa, menos dor, mas dor ainda. 

 

4.3 PARA O CORO: UNA MISMA NOCHE, DE LEOPOLDO BRIZUELA 

Primero mataremos a los subversivos, después a sus cómplices, después a sus 

amigos, después a sus familiares, después a los indiferentes y, por último, a 

los tímidos.79(Gal. Saint-Jean, Página 12, Contracapa) 

 

Una exiliada en Francia me contó una vez cómo los habían torturado, en el 

penal de Rawson, a ella y a su marido. “Péguense”, les decía el 

atormentador. “Siempre será mejor que si les pego yo. Y de paso, descanso. 

Y de paso, me divierto.” (BRIZUELA, p. 174) 

 

Em um sonho, a princesa montonera descreve um militante que não teve a dignidade de 

ser morto pelos militares, como seu pai: sobreviveu tempo suficiente para se tornar uma “triste 

fotocopia del militante político, un operador profesional, un canalla que aparatea hasta los 

velorios” (PÉREZ, 2012, p. 24). O pai da princesa, por morrer cedo, permanece com 25 anos, 

“montonero guapo, joven y mártir y nunca un claudicante ni un traidor” (PÉREZ, 2012, p. 24). 

A aproximação de Pérez à protagonista de Salas, na epígrafe do capítulo sobre a Argentina, fica 

clara e coloca a descrição de sonhos como uma marca dessa literatura de HIJOS, ou, no caso desta 

narrativa, um artifício dentro do artifício da literatura. Nesse sentido, Brizuela divide seu romance 

em quatro capítulos, cujos títulos são: Novela, Historia, Memoria e Sueño. 

Os HIJOS, explica Dalmaroni (2002), têm entre outras ações a realização dos escrachos, 

que são performances ou instalações com poesia, gritos, leituras de notícias, teatros, exposição 

de quadros, fotografias, grafite, em suma, uma concomitância de ações realizadas muitas vezes 

à porta das casas de ex-agentes da repressão. Em que pese o sentido burlesco da palavra, 

primeiramente, interessa pensar que o texto de Brizuela, e principalmente o de Raboy, por sua 

acomodação de gêneros diversos, são escrachos narrativos — sem seu aspecto burlesco, quiçá 

festivo ou carnavalesco. O livro de Pérez (2012) pode também ser lido assim, mas, conforme o 

li, seu resultado é outro. No caso de Raboy, como já dito, esse carnaval sem festa permite a 

assunção de uma paternidade questionada e algo parecido a uma desvitimização — ou pelo 

menos uma representação desse desejo. Funciona como se fosse a instalação de performances 

tristes, sem espaço para qualquer riso. Em Pérez, o riso marca o início do rompimento com uma 

narrativa e a tentativa de começar outra — não consegue muito resultado, mas há o esforço. Se 

                                                             
79 General Saint-Jean, governador da província de Buenos Aires. Disponível em: Página 12: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-120007-2009-02-15.html Acesso em: 3 mar. 2019. 
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pensarmos em gradação, os dois livros buscam firmar-se como rito de passagem, procurando 

olhar de soslaio para a própria dor, e, nesse itinerário, principalmente o de Pérez (2012) tem 

melhor resultado, inclusive pelos neologismos que constrói sob palavras sagradas para os 

HIJOS e seus simpatizantes. Se pensarmos em uma gradação, o caminho para fora desse tema 

é Raboy (2012), o relato, Pérez (2012), a ficção mesclada ao relato, Brizuela (2012), a ficção 

manipuladora do relato, do noticiário, da história. Todos os três utilizando fotografias na escrita, 

todos dentro da reflexão proposta por LUDMER (2013), para pensar esta outra ficção. 

Como escracho, em Una misma noche (2012), a porta do ex-agente é a casa toda, por 

dentro e por fora, até parte da vizinhança, materializada em uma planta do quarteirão colocada 

na narrativa. Boa parte das personagens é convertida pelo silêncio em uma espécie de 

protagonista — já que o silêncio é o agente mais significativo para que as ações tomem lugar e 

as injustiças sejam cometidas; é ele que converte a todos em cúmplices e, em alguns casos, em 

cínicos. O escracho seria a possibilidade de devolução desse cinismo através da acusação de 

cumplicidade pela máscara da arte contemporânea, suas performances e suas instalações. O 

romance de Brizuela dá endereços e nomes reais, e seu narrador, também escritor, também 

cúmplice, apresenta os vizinhos enquanto permanecem em silêncio, ou não, e colaboram com 

a repressão. 

Se Dalmaroni (2004), e críticos como Sarlo (2007) e Avelar (2003), encontra na 

literatura de HIJOS uma conclamação por parte desses escritores “engajados”, o que encontro 

em Raboy (2012) e Brizuela (2012), mas já estava mais explícito em Caparrós (2008), é 

novamente uma acusação direta ao povo argentino, uma solicitação do reconhecimento de seu 

apoio ao comportamento dos governos da ditadura. Como escracho, embora não esteja seguro 

de que essa palavra abarque comodamente essas narrativas, proponho que há uma possibilidade 

de a literatura ser uma máscara, em alguns casos espalhafatosa, circense, e ainda assim ser 

efetivamente arte, e, em outros, ser apenas máscara, como o livro de Brizuela: a história toda 

desmascara um escracho coletivo e generalizado, até porque o motivo está dentro da casa do 

narrador; até por isso mesmo, ainda menos inspirador do riso. O escracho de Diario de una 

princesa montonera (2012) volta-se contra os próprios HIJOS, é algo da militonta, termo com 

o qual a narradora de Pérez classifica a si mesma, e, assim, autoriza-se a estender esta tontería 

aos demais; a porta de escracho deste livro não é a porta dos repressores, mas a do filho do 

repressor, no caso de Brizuela, e de outros HIJOS, no caso de Pérez (2012). Não é, portanto, 

exercício fácil. 
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A narrativa de Brizuela, a exemplo da de Raboy (2012) e Pérez (2012), está carregada 

de informações localizáveis nos noticiários referentes ao tema que constrói, incluindo 

fotografias, transcrições de reportagens e declarações em juízo, mas não se furta a esclarecer 

seu aspecto ficcional: “Los protagonistas de esta novela son puramente imaginarios. Aunque 

enmarcados en sucesos históricos reales, y espacios existentes perfectamente reconocibles, sus 

historias son también ficciones” (BRIZUELA, 2012, p. 275). Conforme indica, o argumento 

do livro tem antecedentes em Nosotros, los hijos de Eichmann, de Günther Anders, El silencio 

de Kind, de Marcela Solá, e Tú llevas mi nombre, série de testemunhos recolhidos Nobert y 

Stephan Lebert (2012, p. 275) — nesta tese, essa lista serve para apresentar uma abordagem 

que constrói já uma linhagem que, a princípio, na literatura brasileira, não é habitual: a 

apresentação, ficcional ou não, dos fatos através da visão dos herdeiros de torturadores e 

colaboracionistas. 

Como dito, a narrativa está dividida em quatro capítulos: Novela (BRIZUELA, 2012, p. 

11), Memoria (BRIZUELA, 2012, p. 89), Historia (BRIZUELA, 2012, p. 157) e, o menor, 

Sueño (BRIZUELA, 2012, p. 243), e, temporalmente, alterna-se entre 2010 e 1976. O 

protagonista, Leonardo Diego Bazán, é um escritor lutando para escrever seu próximo livro e 

presencia, em 2010, um operativo80 em uma casa vizinha: um assalto realizado provavelmente 

pelos próprios policiais da região. Este evento o fará voltar no tempo, quando tinha 13 anos, e 

recordar uma ação parecida, quando outro operativo entrou na mesma casa, a fim de buscar 

uma mulher, a filha mais velha dos Kuperman, a advogada Diana Kuperman, que trabalhava 

como secretária de Jaime Goldenberg, braço direito de David Graiver, executivo principal das 

Empresas Graiver, que, entre outras coisas, cuidavam do fornecimento de papel para toda a 

imprensa argentina. Graiver “había muerto en sospechoso accidente de aviación en México”, 

em agosto de 197681 (BRIZUELA, 2012, p. 99). 

Portanto, Bazán, o protagonista narrador, e Brizuela, o autor, são também hijos e 

escrevem com um método de repetição que, ao repetir, acrescenta um detalhe novo e, desse 

modo, arremedam o proceso de reconstrução operada pelo esforço de memória: “Así, fascinado 

por el modo en que se aprende repitiendo, creo que olvidé un tiempo el caso de Diana 

Kuperman; hasta que de pronto, un sábado por la mañana, ocurrió un segundo imprevisto. La 

                                                             
80 Invasão, algumas vezes com furto, realizada por agentes dos órgãos oficiais, inclusive quase sempre com 

conhecimento de seus executores por parte das vítimas e vizinhança. 
81 Pode-se dizer que 1976 é o annus mirabilis das ditaduras militares da América Latina, pois é o ano em que 

vários “acidentes” eliminam seus adversários políticos. Do Brasil, morrem Juscelino Kubitschek (agosto de 1976) 

e João Goulart (dezembro de 1976), este de um “ataque cardíaco”, na Argentina. No Chile, o jornalista e político 

uruguaio Zelmar Michelini foi sequestrado e executado nesse mesmo ano. Há muitos outros casos, entre eles a 

explosão de um ex-chanceler chileno em pleno centro de Washington (SILVA, 1962, p. 17-19). 
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presidenta reflotaba el denominado ‘Caso Papel Prensa’” (BRIZUELA, 2012, p. 56). Se tudo 

é literatura em Una misma noche, a literatura emula o referencial em muitas passagens: a 

presidenta é Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, e o caso do Papel Prensa82 envolve a 

compra por parte de jornais coligados ao governo militar da empresa responsável pelo 

fornecimento de papel. 

No primeiro capítulo da narrativa, denominado Novela, destaca-se o verbo “declarar” 

conjugado no futuro do pretérito, “declararia”, que se repete durante toda a narrativa, mas, 

principalmente, nesse e no segundo capítulo, Memoria. O personagem pensa: “Si me hubieran 

llamado a declarar”; “Pero eso es imposible. Quizá, por eso, escribo” (BRIZUELA, 2012, p. 

13). Escrever é, portanto, o que resta a quem não pode declarar, e a forma hipotética do futuro 

do pretérito é a ideal: “declararia” funciona como um “era uma vez” e, ao mesmo tempo, guarda 

uma face (a palavra justa) para o caráter testemunhal, jurídico, do verbo declarar. Conforme 

Costa Lima (2006), o verbo declarar contém uma carga de ter visto algo e, de fato, o 

protagonista, voltando para casa, viu uma movimentação estranha. 

Ele entra e, pouco mais de uma hora depois, pela janela do quarto, vê a polícia chegar e 

respira aliviado: “Por suerte, no me han visto. No seré su testigo. Puedo seguir mi vida” 

(BRIZUELA, 2012, p. 16). Em outras palavras: se me chamassem, eu declararia, mas melhor é 

não ter de me declarar, não ser testemunha. Como escreveu Sartre (2004), declarar ou não é 

tomar uma posição. Sintomático pensamento que mantém um parentesco obviamente não 

gratuito com tudo o que muitos argentinos fizeram, ou tiveram de fazer, durante um largo 

período, a fim de assumir o que eram: “un ciudadano más o menos anómalo, que no reprime 

sus excentricidades, pero que en modo alguno representa un peligro” (BRIZUELA, 2012, p. 

16). A excentricidade de Diego Bazán: ser gay. 

Marcela, a proprietária da casa assaltada, procura Diego de manhã e lhe fala do assalto: 

“— Pero no eran negritos, ¿eh?” “¡Por suerte! Eran medidos, muy educados. Sabían muy bien 

lo que hacían” (BRIZUELA, 2012, p. 19). O comentário reacende outro vivido há mais de 30 

anos, dessa vez emitido por seu pai: “Mi padre, supuse, habría dicho lo mismo después del 

episodio que ahora volvía cada vez más nítido a mi memoria: ‘Eran unos caballeros.’” 

(BRIZUELA, 2012, p. 19). 

O racismo é um ponto fundamental da narrativa, já que o pai de Diego, na verdade o 

padrasto, é descendente de índio e, por ter sido aceito como aluno da Escola Superior da 

                                                             
82 Sobre o caso, há diversas matérias em jornais online. Um deles está em: 

https://www.terra.com.br/economia/argentina-acusa-clarin-e-la-nacion-de-terem-comprado-empresa-

ilegalmente,1fc8a8f241d2b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 17 mar. 2019. 
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Marinha Argentina (ESMA), comporta-se de modo a conquistar a confiança dos demais, a fim 

de que esqueçam seu pequeno defeito de origem.83 Também a própria discussão que os pais do 

protagonista desenvolvem parece um movimento nessa direção, já que sua mãe era branca, com 

traços europeus, e isso, a não ser uma maternidade solteira, impediria que se interessasse por 

“un indio viejo… Un indio aporteñado. Forjado en el trabajo, derrumbado en los meses de la 

jubilación. Ansioso de servir para justificarse” (BRIZUELA, 2012, p. 44). Não por menos, é o 

pai de Diego que acusa e destaca o judaísmo da família Kuperman; é ele que se dedica a 

arrombar a porta da casa desta família, enquanto os demais sorriem com a superioridade dos 

que são argentinos de primeira classe. 

Com o padrasto que lhe deu o nome morto, coube a Diego cuidar da mãe, que já 

demencia, mas tem recordações que a trazem de volta: “— Y nos quedamos hablando de las 

Kuperman… ¿Te acordás? — y me acerco a su oído dispuesto a recordarle la noche en que 

ella estuvo sola ante la patota” (BRIZUELA, 2012, p. 25). A patota é o nome dado ao grupo 

do operativo policial que fazia as buscas de desafetos do regime militar, desde logo, não 

necessariamente comunistas, como se pode depreender pela epígrafe deste capítulo. 

“Mi madre acusa el dolor, pero sobre todo la furia que le causa mi impertinencia de hablar 

de los dolores. Me arrepiento de haber hablado. Siento que nombrar la muerte es atraerla” 

(BRIZUELA, 2012, p. 25). A fúria por ser levada a lembrar parece, de algum modo, remeter à 

fúria de uma nação, não de uma pátria, submetida a reviver seus próprios crimes. A conclusão, 

quando olha as casas e pensa na morte do bairro em que sempre viveu, é novamente potente: 

 

[…] algo más poderoso que las casas sobrevive. Pero, ¿qué? ¿Simplemente 

una banda de asaltantes, de mafiosos, de asesinos? ¿O un mecanismo secreto, 

un código oculto bajo la fachada de las leyes conocidas? ¿Un lenguaje mudo 

que las reglas del lenguaje, malamente, intentan reproducir o arteramente 

ocultan? (BRIZUELA, 2012, p. 28) 

 

Essa linguagem-código, produzida para mostrar escondendo, é a mesma que se utiliza 

nas ruas para comentar os desaparecimentos, os assassinatos. “‘Entraron’, dicen los vecinos, en 

voz baja, como los acólitos de una religión prohibida, de una secta secreta en la que es mejor 

no decir nombres” (BRIZUELA, 2012, p. 29). A linguagem em voz baixa, sempre baixa, 

converte-se na oração de uma religião cuja ignorância, a participação nesse silêncio constituído 

de rumores, é a base da própria sobrevivência. E, assim como as vozes, os corpos também se 

                                                             
83 Nesse sentido, vale lembrar a aproximação da Argentina ao projeto alemão de Hitler e o acolhimento que 

ofereceu a vários de seus soldados. 
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tornam fugidios, escorregadiços, “primos que piden albergue e que se quedan meses, casi sin 

salir” (BRIZUELA, 2012, p. 29). Assim, todo o país está inserido em uma grande missa, na 

qual, como orienta a tradição, não se pode falar ou só se pode falar muito baixo — que é um 

meio caminho entre falar e não falar, é como uma declaração dentro da literatura: um confessar 

baixo. Porque ainda tem “el dolor, pienso. Cada una de estas palabras remueve un dolor. Y si 

el dolor callado une, el dolor escrito nos separa, de la familia, con precisión de bisturí” 

(BRIZUELA, 2012, p. 37). Assim, as casas da vizinhança aparecem carregadas de histórias que 

cada família teve de viver sozinha, e todos viveram, pois as demais estavam dispostas a seguir 

cada dia como se nada tivesse acontecido, como se tudo fossem capítulos de uma novela que 

não despertasse o interesse. São cenas de cinema: 

 

Calle 19 y 531. Un tableteo de ametralladora intercepta el tronar de dos 

motocicletas. Cuando todo se calma, un médico de la otra cuadra sale de su 

casa a auxiliarlos. Todo es inútil. Aquella sola ráfaga a uno le alcanzó el 

corazón; al otro, hijo de la directora del Colegio Normal, lo ha decapitado. 

(BRIZUELA, 2012, p. 31) 

 

Para eles, os agentes da patota, do operativo, para eles foi só um segundo, foi algo rápido 

que, entretanto, permanecerá “desaparecido”, no arquivo, para sempre em um jogo de idas e 

vindas nas memórias dos que sofreram a “entrada” e que se converterá na pergunta que resta ao 

protagonista, tanto em 1976 quanto em 2010: “¿por qué me callé?” (BRIZUELA, 2012, p. 36). 

Então, Brizuela coloca a técnica da escrita da narrativa nas palavras do personagem-escritor: 

 

Últimamente imaginé un relato que contara esos diez minutos varias veces, 

nombrándonos cada vez con palabras diferentes. Porque basta que nos 

nombremos de manera distinta para que varíe todo el relato, y sobre todo, el 

juicio del lector. Para algunos seremos, claro, héroes. Para otros, cómplices 

— digo, temblando —. Colaboracionistas. (BRIZUELA, 2012, p. 37) 

 

Essa antecipação do “juízo do leitor” lembra a determinação um pouco fácil antevista 

por Dalmaroni (2004). A novela e o capítulo com esse nome informam ao leitor um 

procedimento de leitura e de escrita. Mas, para dentro da narrativa, também já nos antecipa, 

porque, entre outros motivos, o garoto de 13 anos e o homem de 37 calaram-se: seus pais eram 

colaboracionistas e, se é fácil assumir o lugar da vítima, pela empatia que provoca, é difícil 

revelar esse outro espaço de “vítima”. Então, talvez, apenas a literatura seja o lugar ideal para 

declarar o que viu, o que viveu, apenas a literatura permita uma confissão sem consequência, 

pois, esta, sem ser esquecimento, do qual instintivamente se precisa fugir, está direcionada ao 
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futuro menos disposto a julgar: “quizá no debía declarar ante Miki ni ante nadie. Quizá solo la 

literatura podría perdonar. La literatura, ese lector futuro” (BRIZUELA, 2012, p. 38), porque 

“la escritura es una manera única de iluminar la conexión entre el pasado y el presente. Y eso 

me alienta a empezar: no como quien informa, sino como quien descubre” (BRIZUELA, 2012, 

p. 43). 

O capítulo intitulado Novela termina quando Daniel “des-cobre” que é a atuação de seu 

pai, na noite da primeira ação da patota, que o impede de escrever, pois, institivamente, percebe 

que “nadie está obligado a declarar contra su padre — y mucho menos a publicarlo —, si hasta 

la misma dura ley nos dispensa de hacerlo, ¿a santo de qué sacar a luz un acto vergonzoso, 

hacerlo más duradero que su propia vida?” (BRIZUELA, 2012, p. 85). Mais: e se o pai 

acreditou que agia como um herói? O capítulo encerra-se quando o escritor-personagem-

narrador descobre que sua novela só surgirá quando puder superar esse pudor, essa proteção 

dada ao próprio pai. Porém, quando isso for possível, já não será mais Novela, mas o segundo 

capítulo: Memoria. 

Enquanto em Novela temos um escritor em busca de um tema, de um enredo, de um 

método, em Memoria vê-se um esforço para aproximar a ficção de uma representação 

identificável na história recente, de modo que se constrói à base de sua recuperação, ou de seu 

arremedo, turvada por uma instintiva vontade de esquecimento. A técnica foi apresentada no 

capítulo anterior e, agora, a escrita deve colocá-la à prova. Então, neste capítulo, a 

referencialidade incorpora-se ainda mais porque a memória busca, precisa de uma base material 

mais concreta, ou seja, precisa consultar o arquivo: o escritor refere-se à documentação legal, 

“la lista de represores del Batallón 601 que la presidenta había ordenado desclasificar”, “poco 

después, la lista del ‘personal civil’ del Servicio de Inteligencia de la Armada, los setecientos 

hombres que, durante los años de la dictadura, espiaban y delataban en todo el país” 

(BRIZUELA, 2012, p. 93). Se a novela prescinde de documentos, a memória não se estrutura 

sem um arquivo, sem o penhor guardado para resgate, e, com eles, melhor se afasta da 

insegurança das recordações de um menino de 13 anos cujo instinto só quer proteger a família. 

O capítulo traz, portanto, os documentos para fazer-se e, através deles, contatar-se com algo da 

história: é nessa lista que Daniel descobre entre seus vizinhos, além de seu pai, vários 

colaboradores frequentes dos militares. Entre os documentos, está a carteira de identificação de 

aluno da ESMA, o orgulho da vida do pai de Daniel, “algo así se agradece ‘de por vida’” 
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(BRIZUELA, 2012, p. 95), e uma foto (BRIZUELA, 2012, p. 104) na qual, vestido com o 

uniforme de gala, carrega o esquife do capitão da marinha nazista, o alemão Hans Langsdorff.84 

Como uma rede, ao tentar entender o que aconteceu naqueles 10 minutos em que seu 

pai, sua mãe e ele estiveram com a patota, Daniel encontra-se com a história de Diana 

Kuperman, secretária do diretor da empresa Papel Prensa, sua vizinha da casa ao lado, que o 

pai ajudara a invadir; daí, apresenta-nos toda a conturbada transação que envolveu a venda da 

empresa Papel Prensa às empresas que hoje formam a maior rede de comunicação da 

Argentina, intercalando com seu exercício de memória — e escrita — fragmentos transcritos 

de uma entrevista com Lidia Papaleo, viúva de David Graiver. Como dito, se o capítulo Novela 

descreve, condizente com algumas narrativas atuais, um escritor atrás de uma história, o 

capítulo Memoria aproxima-se mais da referencialidade e da documentação, do uso do 

“arquivo”, tal qual o movimento da protagonista Sara de Carrasco (Un golpe de agua, 2014), 

que ao revolver o arquivo acorda a memória. 

Memoria é o capítulo da reconstituição total dos dois momentos do romance: o que 

aconteceu em 1976 na casa de Daniel, com detalhes; e, em 2010, as relações com aquela 

história, como tudo se desdobrou e levou-o a visitar a ESMA. A memória, quando animada, 

revela o passado, e este, portanto, desvela sua extensão no presente. No passado: 

 

La cara de mi padre, pateando la puerta. La judía. Igual que en las películas. 

“A la historia la escriben los que vencen”, dice. Y dice que él la vivió y no 

necesita ver películas hechas por los norteamericanos. Dice que los judíos 

van a dominar el mundo: y que Hitler murió, Alemania murió, cuando quiso 

pararlos. “¿Cómo que la viviste, vos?”, dice mi madre. “¿Viviste en Europa, 

eras judío vos?” Él se cierra pero aun se digna a deslizar que una vez, cuando 

hundieron el Graff Spee, conoció a su capitán… “Que habrá querido hacer 

jabón con tanto cabecita negra”, dice mi madre, y con un gesto burlón me da 

a entender una vez más que él está loco. Que ya en la ESMA lo llamaban el 

“Chivo” por cómo se “chivaba” por cómo se agarraba a golpes con sus 

compañeros, a la menor provocación. Él se calla, como protegiendo del dolor 

su propio secreto. Un secreto de esa vinculación imprevista con Hans 

Langsdorff. Por terror de conocer ese secreto me acostumbré a esquivarlo, y 

cada vez que sale el tema de los judíos, temblando, lo distraigo. Nos es difícil: 

él sabe muy bien que callar es cubrir a los nazis hasta el día que puedan 

volver. (BRIZUELA, 2012, p. 124) 

 

                                                             
84 Hans Langsdorff (1894-1939) foi um oficial da Marinha de Guerra alemã durante a Segunda Guerra Mundial, 

mais conhecido por seu comando do Panzerschiff Admiral Graf Spee durante a batalha do Rio da Prata. Foi 

enterrado na seção alemã do Cemitério de La Chacarita, em Buenos Aires, Argentina, sendo homenageado por sua 

conduta em combate e no tratamento dos prisioneiros. Langsdorff formalmente havia aderido à Convenção de 

Haia, e seu tratamento humano ganhou o respeito dos oficiais e marinheiros dos navios detidos. 
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O pai, descendente de índio, esforça-se para ser digno dos alemães argentinos, para 

curar-se de seu pecado de nascença. Para isso, precisa ser aquele que mais odeia os judeus, 

precisa ser o que mais se esforça para entregá-los, ainda que a família Kuperman tenha 

demonstrado imensa estima para com os Bazán e, sobretudo, com o menino com talento para a 

música que viria a ser o escritor Daniel Bazán. O menino, talvez por medo, calou-se, e, agora 

em 2010, o homem que foi o menino confirma ao escrever: o silêncio do pai era um estratagema, 

e uma esperança, para aguardar até que os nazistas pudessem voltar. O silêncio é o lugar para 

fazer nascer de novo o velho projeto. E a volta dos nazistas é aquele momento, em 1976, quando 

seu pai destrói a casa das judias. E seu pai, o índio, padrasto de um homossexual, é o nazista. 

A condenação que o Daniel, menino de 1976, dedica a seu pai vai além de uma 

generosidade com relação às judias, de uma grandeza inata contra uma injustiça. Ela guarda 

também uma vergonha quanto à sua presença no futuro, quanto à possibilidade de ele ser 

confundido com seu pai, de os vizinhos pensarem que são iguais. Por isso, enquanto vislumbra a 

cena de violência, a invasão, a raiva espontânea que extravasa de seu pai, Daniel se pergunta se 

os vizinhos viram a mãe falando com o chefe da patota, se viram seu pai arrombando a casa. 

Pergunta-se: “¿Cómo podré soportar la vergüenza?” (BRIZUELA, 2012, p. 126). Por isso, 

quando o pai o leva ao Instituto de Cultura Germânica e pergunta se quer estudar ali, ele responde 

“que no, que prefería tocar el piano”, ou, quando seu pai encontra um livro de música hebraica e 

lhe pergunta se queria se converter ao judaísmo, o menino responde que sim. Além do desafio ao 

pai, está o firme esforço para não ser confundido com ele (BRIZUELA, 2012). 

Notemos uma marca de distinção das filiações dentro da literatura argentina de pós-

ditadura: se a ficção apresenta um filho de um colaborador, sua representação é de 

desaprovação total, buscando, se possível, entender o pai em um contexto mais amplo; 

enquanto, se se trata do filho de um revolucionário, a desaprovação no máximo dirige-se ao 

abandono das obrigações paternais — embora, em alguns casos, também se acuse a 

infantilidade dos sonhos, dos métodos e da luta. 

De algum modo, entre os livros que analiso nesta tese, a situação é original: como vive 

o filho do pai-colaborador que, para cúmulo, nada tem em comum com o pai? Que pensa em 

dizer para mãe, quando esta retorna de seu interrogatório com o chefe da patota: “Eso que pasa 

al lado, mamá, es nuestra derrota”? (BRIZUELA, 2012, p. 127). Era preciso que ninguém 

tivesse visto, que não houvesse testemunhas, logo memória, que ninguém declarara — mas o 

filho, igual ao pai do livro de Carrasco (2014), sentirá necessidade de declarar; ele viu, ele 

mesmo viveu, portanto, já há memória. A luta será, então, calar essa memória, a fim de que não 
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invada os dias vindouros; porém, como a escrita do livro comprova: a experiência traumática 

vivida não se acomoda e se apaga no horizonte de outras experiências, ela exige revelar-se mais 

uma vez, e não é necessária nenhuma outra testemunha para se fazer novela-memória-história-

sonho. 

Assim, nessa parte do romance de Brizuela, a narrativa divide-se, e a memória passa a 

reconstruir a história através de sonhos. Ele desperta e está carregado dos acontecimentos 

daquela noite em 1976, de modo que são os sonhos recorrentes que vão montando essa história-

memória, que, por sua vez, comporá a novela-sonho; são eles que respondem a perguntas 

abertas e guardadas nos mais de 30 anos que separam os dois eventos. Ao despertar, ele traz 

uma memória restabelecida e, nesse movimento, a escrita produz um rompimento das margens 

sugeridas pelos títulos dos capítulos. Daniel, o professor de como ser um escritor, destaca o 

defeito de um dos alunos: “Pablo no tiene paciencia para leer literatura; no soporta la 

ambigüedad de la literatura. La función que él otorga a escribir, a imaginar, no es buscar la 

ambigüedad de la vida, oh no: es aniquilarla” (BRIZUELA, 2012, p. 132). O escritor Daniel 

Bazán assume a ambiguidade da memória e vai passar, com ela, à história, ao sonho e à novela, 

pois a ambiguidade “tiene que ver con lo que llaman realidad — lo que no es asequible. Eso 

que yo iba a enfrentar tan pronto” (BRIZUELA, 2012, p. 138). A ambiguidade é também esse 

lugar de dupla face dos sentimentos que o escritor tem para com o padrasto: compreensão e 

repúdio. 

Uma vez mais, um traço característico de algumas novelas contemporâneas apresenta-

se: utilizar a narrativa para comentar o processo de construção narrativa, suas idas e vindas, 

suas incertezas e o risco das afirmações. No fundo, creio está claro, o exercício de memória é, 

aqui, semelhante ao de escrita da ficção, pois é também a formulação e a reformulação de 

hipóteses, de perguntas. O mesmo mecanismo que, de algum modo, também é ferramenta da 

história. Apenas o sonho é a hipérbole, a explosão da realidade e, portanto, alcança-a por uma 

ficção mais deliberada, mais estridente, porém, por outro lado, mas hermética. 

Nesse capítulo, o “declarar” do capítulo anterior é substituído por “denunciar” e marca, 

por sua vez, a mudança de nível da novela à memória, a passagem de um simulacro de 

testemunho ao de acusação: “cada uno lleva en sí un pedazo de infamia” (BRIZUELA, 2012, 

p. 145). É preciso denunciá-lo e denunciar-se a si mesmo, a fim de, depois, se possível, seguir 

em frente. É preciso dizer tudo; fazer a história. Depois o sonho que, de qualquer forma, será 

um descanso. Será o descanso possível e concluirá o livro. 
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O capítulo com o título Memoria volta-se sobre a história da escrita da novela, “quería 

aprovechar ese tiempo de gracia para escribir. Porque, eso sí, estaba más seguro que nunca de 

que debía empezar esta novela” (BRIZUELA, 2012, p. 161), e o caráter libertador de sua escrita: 

 

[…] pero estaba seguro de que, en esta nueva versión, el eje no podía ser ya 

el antisemitismo. Lo que me interesaba, cada vez más, era el fenómeno de la 

repetición; y la osadía, el riesgo, el peligro de querer interrumpirla con una 

ley, una sentencia o hasta una simple novela. (BRIZUELA, 2012, p. 161) 

 

Como se, ao escrever essa novela, ao produzi-la como declaração, como denúncia, e a 

gradação lei-sentença-novela indica isso, essa ficção pudesse intervir na sociedade, na história da 

sociedade, e impedir que as casas seguissem sendo invadidas por aqueles que deveriam protegê-

las, que os cidadãos não fossem mais coagidos a comportarem-se como cúmplices e, daí, 

colaboradores. A novela pede que a sociedade permita que seus cidadãos sigam íntegros. A 

repetição prevista pelo personagem de Hugo Salas (2014) ressurge materializada em Bazán. De 

alguma forma, escrever uma novela é declarar-se, é denunciar, tomar partido, e, na esperança do 

escritor ficcional de Leopoldo Brizuela, promover alguma alteração na repetição da história e 

evitar Una misma noche borgeana, labiríntica porque (quase) igual. 

O capítulo segue com a descrição da declaração de Diana Kuperman, a filha mais velha 

da família vizinha, ao juízo da Comissão da Verdade, na Argentina. O movimento de escrita é o 

uso de descrição e reflexão, como a apoiar a reflexão em documento oficial, como a criar 

memória-história: “Varios videos de YouTube muestran el público de aquellos juicios. En la 

primera fila, debajo de pancartas con consignas, las Madres, las Abuelas, los HIJOS, aquellos 

cuyos reclamos el gobierno había hecho suyos” (BRIZUELA, 2012, p. 166). As revelações, a 

busca por encontrar uma compreensão dos fatos, levam Diana a descrever seu trajeto e os dois 

anos em que ficou presa, sendo retirada da cadeira elétrica, quando verificaram que ela não era 

montonera. 

Nesse momento do romance, condensam-se memória-história-sonho-novela, mas de 

modo que tudo se revela para que esqueçamos que estamos na ficção. Diana acredita que foi 

julgada, mas não sabe o veredito. Supõe que tenha sido condenada e, por isso, passou dois anos 

presa com a mesma roupa: “Siempre vendada, y en camisón y salto. Con ese mismo deshabillé 

con que había entrado al Hospital Italiano. Casi dos años así. Casi dos años” (BRIZUELA, 

2012, p. 171). Com a declaração de Diana, transcrita por Daniel, é impossível não se encontrar 

diante do cenário kafkiano e do absurdo que contamina todas as histórias da violência estatal. 

Para seguir vivendo, Diana faz a opção de esquecer: “Pero la verdad, doctor, es que desde que 
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salí de prisión yo quise empezar de nuevo. Me puse una pantalla. Solo así pude rehacer mi 

vida” (BRIZUELA, 2012, p. 173). 

A declaração de Diana se converte na declaração de um povo: 

 

Y eso es lo que todos odian, me dije: preferir el olvido. Pero en el año ’78, ¿qué 

otra cosa podía hacer? Empeñarse en olvidar hasta olvidar incluso que había 

olvidado; olvidar que los torturadores, en cambio, no la olvidan, y que ese lugar 

de cero por cero sigue allí, tragando gente. (BRIZUELA, 2012, p. 173) 

 

Um círculo vicioso: esquecer e esquecer que esqueceu, mas sempre sabendo que há um 

buraco, como uma boca, que continua disponível a engolir as pessoas e que, dentro das pessoas, 

continua existindo a lembrança e, de novo, o processo em moto-contínuo. O esforço é tremendo. 

Quando Diana acaba de ser retirada do Hospital Italiano, cuidada por duas enfermeiras, as 

Mendoza, o escritor fictício de Daniel Bazán imagina o que a ouviu contar: 

 

A una cama vecina llega una parturienta y luego una chica increíblemente 

lastimada. Alguien — quizá ella misma — le acerca un vaso de agua. “No 

puedo”, dice. “Me pasaron corriente.” La menor de las Mendoza gatilla un 

arma. “¿Qué te pasaron a vos?”, pregunta. “Nada”, se retracta la presa. 

“No me pasaron nada.” (BRIZUELA, 2012, p. 186) 

 

Dalmaroni (2004) já havia notado, não sem reprovação, um claro matiz naturalista nessa 

literatura. De minha parte, não encontro problema nesse modo de produção — inclusive, um 

estilo mais poético como o de Outros cantos, da brasileira Maria Valéria Rezende (2016), 

produz uma atenuação que me parece incompatível. Se é importante que os homens passem 

largas horas comentando livros e filmes, e que estes textos sejam interessantes, não me parece 

menos o que produzem quando pensam nas coisas que são capazes de fazer os homens que 

leram e não leram livros. 

O capítulo segue com uma interpretação ainda mais crua dos fatos que incluem a história 

recente da Argentina, a imaginação do escritor Leonardo Daniel Bazán, buscando reconstruir 

os dias que antecederam a entrada da patota em sua casa, a perseguição e o sequestro de Diana 

Kupelman, seu chefe Jaime Goldenberg, que tinha sido contador dos Graiver, e cuja orientação 

por parte do governo coube ao general Ramón Camps, responsável pelo policiamento de 

Buenos Aires, era que os capturara vivos, pois necessitavam das informações de Goldenberg 

para acessar as empresas de Graiver e fazer a transferência dos bens de modo aparentemente 

legal. Camps se “considera un cruzado y le ha dado vía libre para arrasar con los bienes de 
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los judíos que, sin duda, se originan en esa trinidad demoníaca: sionismo, marxismo, 

terrorismo” (BRIZUELA, 2012, p. 195). 

Na última parte desse denso capítulo, em uma busca de material para construir sua 

ficção, Daniel Bazán visita a ESMA com a intenção de rever o lugar em que o pai estudou e, 

mais, em que se converteu naquilo que foi por toda a vida: um agradecido soldado disposto a 

fazer o que lhe mandassem. Antes, também como exercício de pesquisa de campo para a 

construção de sua obra, Bazán lera o Régimen Naval, que era um código de conduta para alunos 

da Escuela de Mecánica de la Armada, a ESMA. O autor fictício se impressiona com o manual: 

 

Era sobrecogedor hundirse en aquella especie de libreto del genocidio; 

pensar que todas esas “reglas para aniquilar al enemigo” habría cumplido, 

por ejemplo, Astiz, de veinte años por entonces, para infiltrarse entre las 

madres de los desaparecidos. Pero más impresionó comprobar que el 

verdadero terror de los asesinos, aquel al que dedicaban más páginas, era la 

traición de un compañero — como si supieran que el genocidio era un secreto 

difícil de guardar, como si tuvieran la seguridad, en fin, de que, el algún 

momento, el eslabón más débil de la cadena de criminales terminaría por 

acusarlos. (BRIZUELA, 2012, p. 164) 

 

Portanto, é fundamental para a escrita desse romance que Bazán procure conhecer e 

compreender o lugar que produziu um homem como seu pai. Além disso, é perfeito que essa 

visita esteja no capítulo chamado Historia, que, como disciplina acadêmica, constitui-se 

também em campo de investigação antropológica, a fim de enquadrar o objeto a seu tempo e a 

seu espaço. Esse enquadramento poderá relativizar o peso da culpa do homem como sujeito, 

tornando-o uma consequência do meio. Assim, se o general Camps autoriza-se os crimes que 

cometeu, porque se considera um cruzado, como se justificam o comportamento e o ódio aos 

judeus de Antonio Bazán, um índio latino? Então: “¿Y ahora iba a la ESMA para ‘escribir con 

el cuerpo’, como dicen las feministas?” (BRIZUELA, 2012, p. 200). 

Em 2004, transmitindo por rede nacional, o presidente Kirchner entregou o prédio da 

ESMA aos familiares das vítimas, a suas diferentes organizações, para que fizessem ali lugares 

de memória (BRIZUELA, 2012, p. 199). A memória, porém, alimentada pela e alimentando a 

história, vai mais longe: “El ómnibus me dejó frente al Ministerio de Defensa, en el exacto sitio 

donde una bomba de la Marina había destrozado, en 1955, un tranvía lleno de niños” 

(BRIZUELA, 2012, p. 212). A guia que levará os visitantes para conhecer a escola é muito 

jovem e, portanto, Daniel intui que “su compenetración con la historia de la ESMA es fruto de 

sensibilidad, no de experiencia” (BRIZUELA, 2012, p. 218). 
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A visita permite uma defesa de seu pai por parte de Bazán. Eles chegam a uma separação 

mínima, que colocava, de um lado, os alunos e, do outro, o campo de concentração, aonde 

apenas os alunos mais dedicados podiam ir. O escritor intui que, em um desespero por serem 

aceitos, por apagar quem eram e renascer puros, limpos, os meninos submetiam-se a ultrapassar 

limites que, para as pessoas de fora, seriam intoleráveis. “Entremos en el campo —dice la guía. 

Entramos al lado oscuro de todas mis palabras” (BRIZUELA, 2012, p. 223). E esse lado das 

palavras é o lado de uma literatura pouco afeita para o salão: 

 

La detención del Topo había tenido lugar, supongamos, en septiembre de 

1976. Durante tres días lo habían torturado sin sacarle ninguna información 

sobre el área de finanzas de Montoneros, de la que formaba parte. Hasta que 

al fin le dice, como a otros: “Mirá, macho, te tenemos dos noticias. La 

primera es que hemos llegado a la conclusión de que sos un gran cuadro. La 

segunda es que al otro lado de este tabique hemos traído a tu hija a ver si ella 

te puede convencer”. Y la chiquita, de cinco años, rompe a llorar apenas para 

mostrar que sí está allí. “Muy bien”, le dicen, cuando al fin el Topo 

demuestra, con el gesto indicado, disposición a hablar, “Y recordá que ella 

llorará menos cuanto vos más nos digas”. (BRIZUELA, 2012, p. 231) 

 

Como dirá Caparrós, qualquer forma de falar “latortura” sem relevar, sem descrever, 

poupando os leitores, os ouvintes, é uma agachada (CAPARRÓS, 2008). “Hasta que todos 

comprendan que, a pesar de este sol, no hay nada más importante que conocer el infierno” 

(BRIZUELA, 2012, p. 231) — e talvez, com as palavras de Bazán, justifique-se a defesa que 

busquei dar anteriormente do que se convencionou chamar literatura naturalista. A descrição 

da ESMA, recuperada pela guia, é a aglutinação da torpeza, da infâmia total de um período. A 

Daniel não escapa a associação de sua ida à escola com a Divina comédia, de Dante, e fica 

difícil não pensar em uma aproximação de Dante-Daniel-Diana. 

A visita, entretanto, é ainda mais angustiante, porque, em Daniel, entre a vergonha e o 

instintivo amor filial, há um duelo por gritar algo que possa minimizar a culpa de seu pai, que 

é, por seu silêncio naquela noite em 1976, por seu esquecimento em todos os anos subsequentes, 

sua própria culpa. E quando Clara, a guia, pergunta por que os oficiais convidam os alunos mais 

destacados, quase todos, para passar uma noite em frente à cela dos presos, e os visitantes 

arriscam “Para manchar a todos…” (BRIZUELA, 2012, p. 236), “Para labrar un pacto de 

silencio” (BRIZUELA, 2012, p. 237), ele sente vontade de gritar: “Porque creían que estaba 

bien — intento decir, pero la voz no sale. Y si por un momento creo estar justificando a mi 

padre, me corrijo, con horror. — Creían que lo que hacían estaba bien. Y eso es lo más terrible” 

(BRIZUELA, 2012, p. 237). 
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A associação que escapa ao pensamento de Bazán, mas não a Brizuela, é o vínculo entre 

a Argentina e sua confessada aproximação ao nazismo, sua enamorada acolhida aos criminosos 

alemães: Antonio é o Eichmann de Hannah Arendt (2013), e seu pecado é fazer bem-feito o 

trabalho que lhe ordenaram fazer, pois “se ha negado a pensar porque ya otros pensaron por 

él y es pensamiento encarnado. ¡Y lo que aprendió en la ESMA no lo borrará nadie!” 

(BRIZUELA, 2012, p. 178). Antonio Bazán é um homem simples aceito no meio dos homens 

que ele idolatra; ele é grosso, rudimentar, amorenado, quase iletrado, enquanto eles são brancos, 

europeus, descendentes dos conquistadores, ilustrados. Quem é ele para questionar as decisões 

deles? O melhor que pode fazer é dedicar-se para ser o melhor dos brutos e, pelo esforço não 

pedido, aparecer melhor àqueles olhos claros. 

O quarto e menor capítulo do romance inscreve-se em vertigem. Daniel está exausto da 

visita e da parcialidade apaixonada da guia, que elimina as nuances das posições: “‘Al general 

Aramburu los Montoneros lo ajusticiaron’, dijo la chica, con una sonrisita cómplice. ‘Y fíjense 

que digo ajusticiaron’, como para destacar, claro, que ella elegía no decir lo asesinaron” 

(BRIZUELA, 2012, p. 245). Ao filho de Antonio, incomoda que alguns assassinatos pareçam 

justos e outros não, porque: “La verdad es que no puedo entender la lucha armada” 

(BRIZUELA, 2012, p. 246), diz a Miki, que teve o pai montonero assassinado pela ditadura, 

que o leva até a rodoviária. Percebendo a situação, conclui: “Todo esto estará en mi próxima 

novela” (BRIZUELA, 2012, p. 246). 

A parte principal do capítulo é um sonho que se divide em reencontrar o pai, através da 

memória, naquela noite em que invadiu a casa dos judeus e tentar tirá-lo dali, em tentar resgatá-

lo. Mas é impossível. Aplaudido pelos “companheiros”, ele se agiganta e oferece mais fúria e 

agride o filho, que tenta interpor-se à sua missão. No sonho, então, já não é o pai, mas o filho que 

responde quando lhe chamam. E estão de volta ao navio, onde um jovem Antonio obedece às 

ordens. Daniel, no navio em que o pai serviu, está com problemas e precisa encontrá-lo para que 

saiam daquela situação, mas não consegue, porque não conhece o navio: “Y allá atrás, en la orilla 

como un mapa, veo el prédio de una escuela naval de donde salen a vernos los alumnos con velas 

y un cántico en los labios: ‘¡Salve, salve, la iglesia voladora!’” (BRIZUELA, 2012, p. 258). 

No sonho, Daniel tenta tirar o pai daquele começo, do quadro que o forjou e, assim, 

reescrever o futuro onde um romance está sendo escrito para acertar, no que for possível, uma 

história e uma memória. No livro do herdeiro do colaboracionista, o filho herda a culpa e sua 

história é também um acerto de contas para tentar abandonar o tema. 
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4.4 PARA O CORO: DIARIO DE UNA PRINCESA MONTONERA, DE MARIANA EVA 

PÉREZ 

 

Hola, hijo de puta. Volví y soy ficciones. 

(PÉREZ, 2012, p. 24) 

 

[…] el vacío que la catástrofe de la desaparición forzada de personas produce 

es habitable y narrable. Y a veces, agradable. (GABRIEL GATTI) 

 

Mariana Eva Pérez escreveu Diario de una princesa montonera — 110% verdad em 

2012 com partes do blog de mesmo nome.85 Na orelha do livro, informa que, à época, fazia 

doutorado na Alemanha sobre Narrativas del terror y la desaparación, ou seja, o assunto que 

termina por nortear a vida de boa parte dos herdeiros do terror estatal eclodido na Argentina em 

1976. Tornada órfã do Estado, desdobra-se militante ou, como escreve, militonta, e assim o 

livro constrói-se com uma ironia que não poupa nem a própria autora, e, talvez por isso mesmo, 

autoriza a desconstrução de algum imaginário erigido ao redor tanto dos filhos de mortos pela 

ditadura quanto do grupo de HIJOS, ao qual já nos referimos. Mais do que isso: o exercício de 

se desmontar é fundamental para poder repensar toda uma narrativa que a vida impôs aos filhos 

de desaparecidos e, da qual a maioria não consegue, ou não quer, desvencilhar-se. Está claro, e 

nisso acertam os críticos que avalio: os filhos que escrevem querem construir outras histórias, 

escapando, se possível, das vividas até então, em um exercício permanente de colheita de 

rastros, restos, pistas, fragmentos de memória, para a construção de uma história-memória que 

não pode ser composta de forma plena. Mas, para esse salto, é preciso passar uma vez mais pela 

escrita como prestação de contas, como análise, terapia, remédio — pessoal e pessoal em 

relação ao social. O livro constitui-se na conclusão de uma etapa, que não poderia ser concluída 

sem sua dessacralização e a de seus componentes. 

Já com o 110% verdad do título, o livro liga o sinal amarelo do leitor: depois de lido, 

não é tão fácil aceitar sua narrativa como ficção. É mais provável entender os sinais de ficção 

como uma hipérbole de quem precisa exagerar para produzir o efeito burlesco, muitas vezes 

depreciativo, daquilo que ocupa o centro da própria vida, a fim de que outras coisas possam 

também fazer parte deste centro e a vida possa, finalmente, desdobrar-se em outra vida, em um 

casamento, em uma família feliz como consta nas histórias de princesas que, no caso, trazem 

longos períodos tristes antes. Agora, já é possível algum riso desta tristeza. Escreve a autora: 

 

                                                             
85 Disponível em: http://princesamontonera.blogspot.com/. Acesso em: 1o jun. 2019. 
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Tengo un blog nuevo: Diario de una Princesa Montonera. El temita éste de 

los desaparecidos et tout ça viajó de polizón en las crónicas europeas, me 

boicoteó el plan de escribir sobre la escritura y hasta logró colarse entre los 

dichos de mi abuelo, al que no le gustaba hablar de esto. Me cansé de luchar: 

hay cosas que quieren ser contadas, como mis escalofriantes entrevistas con 

el penitenciario Fragote o el almuerzo con Mirtha Legrand. El deber 

testimonial me llama. Primo Levi, ¡allá vamos! (PÉREZ, 2012, p. 12) 

 

Nesse sentido, em relação aos demais livros aqui analisados, Diario de una princesa 

montonera se apresenta como um problema de classificação. Apesar de a palavra da narradora 

afirmar a ficção, como na epígrafe que abre este capítulo: “Hola, hijo de puta. Volví y soy 

ficciones” (PÉREZ, 2012, p. 24), ou em “y si esto fuera un testimonio también habría 

cucarachas, pero es ficción” (PÉREZ, 2012, p. 9), a editora classifica a obra como “Relato”. 

Surge um lugar intermediário quando se põe a falar dos hijos que escrevem e se encontram para 

estudar, fazer colagens etc.: 

 

Pero ¡ojo! que somos muchos los hijis, millares estamos calculando y somos 

sólo una minoría muy privilegiada, urbana, educada, politizada, 

psiconalizada, criada en el ghetto o al menos con una antigüedad 

considerable dentro de sus murallas, los que podemos revertir el signo de la 

marca. (PÉREZ, 2012, p. 163-164) 

 

Esse detalhe importa e escapa à lista de Dalmaroni, ou não lhe interessa — “a) parentesco 

con poéticas de tipo naturalista; b) propósitos pedagógicos, didácticos o moralizantes; c) 

concepción instrumental y expresiva del linguaje” — (DALMARONI, 2004, p. 17-18): os 

“hijos” são de diversos tamanhos e formatos, com distintas histórias, de modo que é difícil 

colocá-los em uma caixa, ainda que esta seja, de alguma maneira, um exercício inerente à 

construção de um perfil que busque defini-los, até mesmo como hijos, para o desenvolvimento 

de teorias. Portanto, a crítica que faço a Dalmaroni (2004) não esquece a necessidade de seu ofício 

de teórico, só atenta para o fato de sua redução operar um deslocamento qualitativo para menos 

das narrativas que avalia — e isso indica o lugar do crítico. A diferença vai ainda mais longe 

porque existem os que perderam tudo e não têm nada que possa servir como prova para acionar 

o Estado: “Otros no tienen nada. Lucía, por ejemplo. Un día su papá se fue a una cita y no volvió. 

No hay testigos del operativo, no hay ningún sobreviviente que lo haya visto” (PÉREZ, 2012, p. 

200). Quando a repressão fez tudo certo, não deixou vestígios nem narrativas que permitissem 

arquivos, memórias, história. Casos para os quais não há televisão, processo nem indenização. Só 

a derrota total. 
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A escrita da ficção tem em Pérez, claramente — mas arrisco dizer que, transformada em 

busca de uma história, está também em Brizuela (2012) —, uma função terapêutica, de 

purificação: “que me ayuden a escribir hasta quedarme vacía y limpia y nueva” (PÉREZ, 2012, 

p. 17), e disso surge a primeira característica que a distingue dos demais: há um exercício 

permanente de esvaziamento, como se, em primeiro lugar, a produção do livro atendesse a um 

receituário para tratamento psicanalítico. De fato, se o livro de Mariana Eva Pérez tem uma 

função, esta é a de catarse e materializa-se nas dezenas de momentos de choro, de comentário 

a respeito das consultas médicas, do caráter até mesmo ingênuo de algumas passagens da 

narrativa. 

A purificação, porém, só pode ocorrer por meio de um processo de dessacralização, que 

inclui uma reavaliação da vida dos pais, mortos pela repressão, dos participantes dos grupos 

que reivindicam uma reparação por parte do Estado, e, naturalmente, a possibilidade de, ao fim, 

mudar de tema. Em Diario de una princesa montonera, esse movimento passa por construir-se 

por meio de uma mordacidade travestida de humor de gosto duvidoso, como quando, na ESMA, 

ao passar pelo local em que a mãe da narradora, Paty, esteve presa e lhe deu à vida, comenta: 

“El camarote de Norma Arrostito dise que era de ella, okay, yo quiero que pongan una estrella 

con el nombre de mi mamá en esta puerta, como en un camarín de Hollywood” (PÉREZ, 2012, 

p. 18) — o namorado que a acompanha não acha graça, mas a abraça. Ou quando se refere a 

uma mulher que vai assistir aos julgamentos dos repressores: “que parece ser una militonta full 

time de todo, los derechos humanos, los chicos de las villas y los perros abandonados” 

(PÉREZ, 2012, p. 37). 

O vocabulário do livro, suas anedotas e seus sucessos guardam uma característica de 

infantilidade, quase sempre agressiva, e é um dos problemas identificados, inclusive na própria 

narrativa, como quando transcreve o diagnóstico escrito por Mario Antonio Santucho (apud 

PÉREZ, 2012): 

 

“Hay muchas alusiones literarias a personajes que nunca dejaron de ser 

niños. Peter Pan y el Principito son sólo los más famosos. Pero nuestra 

vivencia es distinta. Nosotros crecimos, nos salieron arrugas y canas, 

echamos panza y hasta tuvimos hijos, y aún así volvemos una y otra vez a 

sumergirnos en esa dimensión infantil de la que quizás no podamos escapar 

nunca…” Y agrega, pero esto ya no sé si lo comparto: “¡por suerte!” (p. 89) 

 

Aqui, temos escrito a separação da narradora do livro de outros “hijos”: se, para alguns, 

é uma sorte essa espécie de prisão da inocência em que vivem Peter Pan, o Pequeno Príncipe e, 

em consequência, os filhos de desaparecidos, para ela isso já não pode mais ser assim. Essa 
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situação não elimina o movimento contraditório de, mesmo querendo mudar de assunto, ir atrás 

de qualquer sinal da existência dos pais, a fim de continuar montando o quebra-cabeça de suas 

vidas e de sua própria. Essa busca de uma maturidade não exclui, no corpo do texto, uma 

dimensão infantil. A escrita é ainda uma procura. Portanto, essa busca de uma vida própria, ela 

dirá identidad, não exclui participar dos escrachos, ser uma esmóloga, ou seja, uma especialista 

na ESMA, e passar a vida até a escrita do livro falando sobre a situação dos filhos de 

desaparecidos, “el temita”, que inclusive lhe garante a bolsa para fazer um doutorado na 

Alemanha: “El proyecto estudia las relaciones entre las narrativas fantásticas, la memoria y 

los efectos del terror, focalizándose en la figura de los desaparecidos como una representación 

social ‘incierta’ que conecta el pasado traumático con el presente político” (PÉREZ, 2012, p. 

105). Em outras palavras, o desejo aparente da narradora é afastar-se dessa infância eterna, mas 

a materialidade de sua escrita de blog-diário, portanto, desse livro, e de seus estudos, é ainda 

um trânsito. Constitui-se como um livro de passagem, que não se conclui. 

Pérez, paradoxalmente, buscando distanciar-se dos pais, e do destino de hija, acaba 

levando sua história de HIJOS a outros países, onde a figura do filho de desaparecido 

assemelha-se à dos hijos argentinos. Então, seguindo os passos da avó paterna, uma das mães 

da praça de Maio, conhece a las Madres de los Sábados, na Turquia, e dialoga com os 

defensores dos direitos humanos de Ruanda, Argélia, São Salvador, Espanha, lugares onde a 

busca das primeiras justiças ainda está em fase embrionária e que veem a Argentina, depois de 

“ter sido el reino de la impunidad”, converter-se nesta “Disneyland des Droits de l’Homme que 

hoy disfrutamos todos y todas” (PÉREZ, 2012, p. 126). 

Não se trata, portanto, de uma acusação ao sonho dos pais, nem de abrir mão de uma luta 

anterior, mas de buscar a base destes sonhos e desta luta e, depois de ter cumprido também com 

essa etapa, abandonar o hijismo, o reunismo, o temita, a militoncia, o derechohumanismo, 

neologismos depreciativos usados por Pérez para marcar a mudança no centro das questões 

defendidas pelos filhos de desaparecidos e ela: “Luchás por la verdad y la justicia y al mismo 

tiempo acumulás millas” (PÉREZ, 2012, p. 13). Por isso, depois do enésimo relato idêntico, 

afirma: “Soy yo que no tolero un testimonio más” (PÉREZ, 2012, p. 127). Para piorar, há ainda 

as instituições que, homenageando os desaparecidos, divulgam a si mesmas: 

 

Hay un homenaje a los desaparecidos que pasaron por una colonia de 

vacaciones del cole. Paty veraneó ahí una vez, cuando tenía siete años: razón 

suficiente para que graben su nombre en una baldosa y la homenajeen. ¿Es 

Verdad o es Hipérbole? Lo dejo a tu criterio, lector. (PÉREZ, 2012, p. 27) 
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Portanto, quer me parecer que a crítica feita pela escritora não se dirige tanto à causa, às 

ilusões que animaram seus pais, mas ao uso demagógico que se estaria fazendo. Dessa forma, 

aproxima-se da crítica que faz o protagonista de A quien corresponda, de Martín Caparrós 

(2008), que vê na figura do desaparecido uma espécie de capital disponível aos familiares para 

que façam a retirada junto ao governo e às instituições credoras — e o conceito de penhor de 

Derrida (2001) ganha uma nova e duríssima leitura. 

Um recurso estético interessante presente nas narrativas lidas para esta análise é o uso 

de fotografias para emprestar uma dimensão ainda mais documental: Brizuela insere uma 

imagem onde entre os personagens está seu pai, aluno da ESMA, conduzindo o féretro que leva 

o corpo do Hans Wilhelm Langsdorff; Pérez constrói um pequeno álbum para pontuar a 

narrativa na busca da reconstrução dos pais, seu encontro com Néstor Kichner (PÉREZ, 2012), 

que, como presidente, foi fundamental para a aceleração dos julgamentos e a restauração da 

memória. Ao ex-presidente, por ocasião de sua morte, em 2010, Pérez (2012) dedica muitas 

lágrimas e uma longa reflexão de sua atuação política. Ángela Raboy (2012), em ¿Quien te 

crees que sos?, usa o recurso, mas, dada a pouca quantidade de fotos com os pais, o faz apenas 

para materializar este contato físico na narrativa. 

Duas metáforas enriquecem os textos, que, conforme o li, compõem uma narrativa 

fragmentada de memórias, reflexões, sonhos que, por sua vez, montam a própria narradora. A 

primeira metáfora diz respeito a uma prática comum dos HIJOS argentinos, que é a produção 

de baldosas, placas com os nomes dos mortos pela repressão. Estas são colocadas nos lugares 

em que eles viveram, foram sequestrados e mortos, e onde estiveram presos e foram torturados 

pelo Estado, compondo, assim, uma cartografia da violência e um álbum de família. De algum 

modo, os livros como o de Mariana Eva Pérez, escritos por herdeiros da violência estatal, 

também se constituem em baldosas — ou, para lembrar os livros de Kucinski (2014; 2016; 

2019), na literatura brasileira, as lápides possíveis para quem não pode enterrar seus familiares. 

Os livros, porém, montam outra imagem recorrente: “Le comenté a mi analista que tengo una 

imagen: una casa hecha de palabras. Escribirme una historia que pueda habitar, quizás incluso 

que me guste habitar. Ella me contestó que Heidegger ya dijo que el lenguaje es la casa del 

ser” (PÉREZ, 2012, p. 77). 

Uma casa feita de palavras que tem na porta os nomes das pessoas mortas que, em alguns 

casos, só puderam dar-se aos filhos através da linguagem, em descrições afetivas guardadas 

pelos pais e amigos, e companheiros, mas principalmente pela linguagem das mães que 

permanecem nas praças, onde os sentimentos tiveram de ser criados através de narrativas 
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truncadas e colocadas no lugar do vazio — muitas vezes, sem direito ao rito de passagem do 

enterro dos corpos. Esse “que quem sabe eu goste de morar” é a marca do livro; se há o riso 

duro, o olhar desromantizado de quem já começa a se acostumar com a dor, é apenas para fugir 

da dureza pura e simples do que foi possível até bem pouco tempo. 

Na síntese, contrapondo o argumento de Dalmaroni (2004), o livro de Mariana Eva 

Pérez (2012) constrói-se com uma fidelidade amorosa aos pais e às suas utopias, e o que tem 

de ataque aos desdobramentos políticos nas retóricas dos herdeiros está muito mais voltado a 

um desejo de seguir outros caminhos, que, a julgar pelo envolvimento em outras lutas, têm 

grande afinidade com o projeto de seus pais. Então, a casa dos discursos políticos que Pérez 

elabora tem muito do mesmo discurso da morada de seus pais, e o livro, como uma baldosa, 

uma lápide, parece-me, uma digna tentativa de seguir adiante. 

 

4.5 OS ARGENTINOS DIALOGAM 

As baldosas e os livros oferecem-se como arquivo para se constituírem em memória e, 

no caso, de Pérez (2012) e Raboy (2012), sobretudo, identidade pessoal. Suas narrativas são 

desdobramentos daquela temporalidade de que fala LUDMER (2013), “realidadeficção, 

imaginação pública”, e constroem-se com os restos da dimensão oficial, como sugere Jelin 

(2002). Diferentemente das narrativas chilenas, as narrativas argentinas estão divididas em uma 

ficção e um gênero híbrido, em que a base real, de referência quase imediata, é mais consistente. 

Curiosamente, o uso da imagem, da fotografia, está presente aqui, mas não apareceu como 

recurso no caso chileno, tampouco no brasileiro. Os dois livros argentinos levam-nos pelos 

corredores da ESMA, e suas escritas dedicam longos fragmentos a sonhos que os frequentam, 

trazendo o cenário dos julgamentos — ausentes no caso chileno e impensável no imaginário 

ficcional brasileiro — com o confronto entre o Estado atual e o passado, entre os herdeiros, os 

sobreviventes, seus algozes e sua diversa tipologia de vítimas. 

Se fogem do controle do imaginário pensado por Costa Lima (1989), caem na crítica de 

Dalmaroni (2004). A questão é saber se seria possível fugir do controle do imaginário, disputar 

as memórias e, ainda assim, atender à exigência da crítica. Estranhamente, se ambos são hijos, 

na ficção de Brizuela (2012), produz-se uma densidade que o diário de Pérez (2012) não alcança 

e, talvez, não se proponha.  

Pensando o que dessas leituras fica como resíduo no autor desta tese, construindo minha 

memória e fruto desse imaginário coletivo que, se é credor do discurso histórico, alimenta-se de 

todos os demais, faz-se necessário dizer sobre a multiplicidade de sobreviventes e de modos de 
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lidar com esta sobrevivência; é preciso destacar a junção da escola e da sala de torturas, sobre o 

peso de ter perdido um pai, morto pela repressão, ou por tê-la apoiado. Seria possível elencar 

muitos outros pontos, porém, uma última questão merece atenção. Esta, de alguma forma, se 

situa dentro do outdoor tantas vezes citado nesta tese, e, penso que esse outdoor, real na 

Argentina, foi efetivo nas demais literaturas. 

Mariana Eva Pérez, escrevendo em 2012, diz que cumpriu todas as etapas do checklist 

dos filhos de desaparecidos, menos uma: não processou os militares (PÉREZ, 2012, p. 200). 

Por quê? Ela coloca algumas respostas, mas conclui: “La verdadera razón, la única, post Julio 

López, es el miedo” (PÉREZ, 2012, p. 200). A resposta de Pérez remete-me a um verso do 

poema Tribunal de rua, de Marcelo Yuka, musicado pela banda O Rappa, que explica a 

existência e a persistência do medo: “Porque os cavalos corredores ainda estão na banca” (O 

RAPPA, 1999). Os “cavalos corredores” eram a descendência semioficial dos grupos de 

extermínio que atuaram pelo Brasil, a fim de eliminar os dissidentes dos governos militares: 

comunistas, guerrilheiros ou não. Eram formados por policiais e civis muitas vezes ligados à 

contravenção. 

Com isso, passamos ao próximo capítulo: Brasil. 
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5 BRASIL, “AME-O OU DEIXE-O” 

 

Uma advertência 

…Então quando você quer escrever ou falar uma coisa, acabam suicidando 

você. É aquela história: o que você acha disso ou acha daquilo? Eu não acho 

nada porque um amigo meu achou um dia e não acharam nunca mais o cara. 

Você entende? 

— Entendi. 

— Às vezes as pessoas deixam de escrever certas coisas ou de comentar outras 

coisas não por omissão, mas por instinto de preservação. 

— Mas isso é uma época que já passou, né? 

— Não, não passou, o duro é que não passou. O duro é que é o seguinte: pode 

ter passado para você, mas eu sei que não passou. Tanto não passou que você 

andou ligando para as pessoas e todo mundo ligou pra mim. Se tivesse 

passado, eu não estaria falando com você, eu ainda estaria no anonimato e 

você jamais saberia de mim. (GODOY, 2015, p. 10) 

 

Em 1974, Antonio Callado proferiu três conferências na Grã-Bretanha pensando a 

literatura latino-americana e sua posição como mecanismo para conquistas que, como o 

entendo, constituem-se em uma dimensão da luta pelo imaginário, e suas consequências no 

cotidiano desses países. Sendo um intelectual brasileiro comprometido com uma realidade 

menos desigual, Callado não teve como não dedicar bons trechos de suas palestras a vislumbrar 

esse pacto de silêncio que constitui nossa história ficcional. Para ele, todos os grandes conflitos 

nacionais não geraram uma literatura que desse conta das tragédias em que surgiam, mas, desde 

a escravidão, revestia-se de um grande exercício estético para contorná-los, ou, no máximo, 

sublimá-los. Tudo ocorreria como se nossa literatura já tivesse chegado ao grande banquete 

europeu, para usar novamente a imagem clássica de Reyes (1960), daí a grande discussão sobre 

a incapacidade de narrar e, portanto, ela, a literatura, já pudesse se entregar ao nouveau roman, 

“o romance que pensa sobre si mesmo. Ou talvez como o romance que pensa que está pensando 

sobre si mesmo” (CALLADO, 2006, p. 49). 

Mesmo com alguma necessidade de revisão de parte de suas considerações, posto que, 

de sua apresentação até nossos dias, já transcorreram mais de 40 anos, as conferências parecem 

que foram escritas durante os debates de agosto de 2019, tão assustadoramente atuais são 

algumas passagens, como: “está em curso, em todo o planeta, uma cruzada para preservar o 

meio ambiente, seria de se esperar que o Brasil, que está devastando agora a maior área de 

floresta do mundo, estivesse pensando em maneiras de preservar” (CALLADO, 1974, p. 65). 

Ou: 
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Em séculos anteriores, mais metafísicos, houve até discussões para se definir 

se os índios, não tendo jamais ouvido falar de Cristo, teriam realmente uma 

alma. A dificuldade nos dias de hoje é descobrir se eles vão realmente ter os 

seus corpos num futuro próximo. (CALLADO, 1974, p. 67) 

 

Callado parece dizer que o problema das massas não está no mapa dos interesses da 

ficção de grande parte dos escritores e traça uma linha perguntando pela grande ficção sobre a 

escravidão. Lembra a determinação de Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, para que se 

destruíssem todos os documentos oficiais sobre esse período: “quase que se sente aqui um certo 

sentimento psicológico, uma certa aversão à realidade” (CALLADO, 1974, p. 41).86 Sobretudo 

quando essa realidade requer um deslocamento para um espaço menos sofisticado, menos 

cosmopolita e distante dos problemas da classe média que, enfim, é a origem da maior parte 

dos escritores brasileiros. À exceção de Castro Alves, em 1974, Callado não encontra produção 

literária significativa — e em quantidade — reverberando as grandes tragédias nacionais, ainda 

que, reconheça com Antonio Candido, a relevância do romance nordestino, destacando 

evidentemente a importância de Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos (1953). 

Em Breve história do autoritarismo brasileiro, introdução à coletânea de contos sobre a 

ditadura Nos idos de março, a ditadura militar na voz de 18 autores brasileiros, Luiz Ruffato 

vincula a um romance brasileiro cada fato significativo que elenca da história nacional. Claro está 

que, para Callado (1974), a questão não é a existência ou não de uma literatura sobre esses 

momentos, mas a inexistência de uma literatura com a dimensão de um Grande sertão: veredas, 

de João Guimarães Rosa, ou de um Cem anos de solidão, de Gabriel García Márquez, e o Livro 

de Manuel, de Julio Cortázar. De qualquer forma, Ruffato (2014, p. 8) reafirma a parca presença 

na literatura nacional de uma reflexão sobre a ditadura: “A verdade é que a história do Brasil no 

século XX é a história do autoritarismo, que a literatura nacional, quase sempre avessa à política, 

acompanhou apenas de maneira lateral.” De modo que, ao que orienta esta tese, passados mais de 

40 anos, os dois intelectuais estão de acordo e pouca coisa mudou — se é que algo mudou. 

Callado não incluiu em sua relação Os sertões, de Euclides da Cunha (1902) e, talvez por 

modéstia, seu importante Quarup (CALLADO, 1967), sobre os movimentos que antecederam a 

                                                             
86 Figueiredo também se refere a essa determinação de Rui Barbosa e acrescenta que, em nossa história, “houve 

incêndios fabricados com o intuito de destruir provas em várias ocasiões” (FIGUEIREDO, 2017, p. 28). Em seu 

clássico Eichmann em Jerusalém, Arendt (1964, p. 254) escreveu sobre a eliminação das provas “por meio da 

cremação, da queima em poços abertos, do uso de explosivos e lança-chamas e máquinas trituradoras de ossos”. 

Já Gagnebin (2006, p. 46), citando Primo Levi, escreve: “Depois da derrota de Estalingrado, isto é, quando se 

torna claro que o Reich alemão não seria o vencedor e que, portanto, ele não poderia ‘ser também o mestre da 

verdade’ futura, os prisioneiros dos campos foram obrigados a desenterrar os milhares de cadáveres de seus 

camaradas (agora já em decomposição) que haviam sido executados e jogados em valas comuns, para queimá-los 

em gigantescas fogueiras: não poderia restar nenhum rastro desses mortos, nem seus nomes, nem seus ossos”. 
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derrubada de Goulart e o início da ditadura,87 mas Ruffato preenche essa lacuna, homenageando-

o ao abrir seu livro com o conto O homem cordial (RUFFATO, 2014, p. 16-39). 

Se é muito fácil ir a uma livraria em Buenos Aires, ou em Santiago do Chile, e, em uma 

conversa rápida com o atendente, receber 20, 30 indicações de ficções sobre as ditaduras 

daqueles países, no Brasil, como indicam o salto até a palestra de Callado e a advertência que 

abre o livro de Marcelo Godoy (2014), A casa da vovó, a situação é muito diferente e, nas listas 

das ementas dos cursos de literatura sobre o assunto, é muito comum encontrar a mesma, ainda 

que significativa, base no corpus de estudo. Só muito lentamente, assim como os 25 

entrevistados, ex-agentes da repressão que trabalharam no Destacamento de Operações de 

Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), ou, como um dos 

entrevistados esclarece, casa da vovó porque “lá que era bom” (GODOY, 2014, p. 17), também 

os ficcionistas brasileiros vão se aventurando na construção de narrativas sobre aquele período, 

a maioria por ter algum vínculo direto com o tema. Com os ficcionistas, vêm os críticos. Não é 

de se estranhar, portanto, que, de 2010 para cá, dois dos mais relevantes escritores brasileiros 

debatidos quando o assunto é a literatura brasileira de pós-ditadura são, também, argentinos: 

Julián Fuks e Paloma Vidal. Foi, inclusive, por meio de um artigo de Vidal que encontrei uma 

síntese de Seligmann-Silva que permite, de algum modo, refletindo esses dois países, 

compreender algo específico do Brasil: 

 

No Brasil ocorreu uma privatização do trauma: apenas os familiares e pessoas 

próximas às vítimas, além dos próprios sobreviventes, se interessaram por 

esse tema e investiram na sua memória, na reconstrução da verdade e na busca 

de justiça. (SELIGMANN-SILVA, 2014, p. 30-31) 

 

No artigo, Vidal desenvolve a análise de K.: relato de uma busca (KUCINSKI, 2014), 

fazendo uma analogia entre o momento em que o personagem K. tenta cavar um lugar onde, de 

acordo com as orientações de um “jornalista sério”, estariam os restos de sua filha e a 

constatação de K. que não sabe o que fazer nessa situação, que não tem a técnica, a autoridade 

e os meios que tornariam a descoberta, caso se concretizasse, um documento incontestável da 

violência impetrada pelo Estado e, portanto, restauraria parte da verdade apagada, deturpada, 

oferecendo alguma compensação a um pai desesperado — a uma sociedade tão apegada ao 

esquecimento como tratamento. Mas, claro, o cidadão está sozinho em sua procura, com sua 

                                                             
87 A esse, seguiram-se Bar Don Juan (1971), Reflexos do baile (1976) e Sempreviva (1981), sendo Callado, pelo 

que tive acesso, o escritor brasileiro que dedicou mais páginas ao tema. As dissertaçãos de Giselle Larizzatti Agazzi 

(1998) e de Cláudia Helena da Cruz (2003), e, de forma mais sucinta, algumas páginas de Figueiredo (2017) os 

quatro livros, contextualizando-os nos eventos da ditadura militar e do país. 
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dor e, de algum modo, ao que tudo indica, a sociedade a seu redor continua sem interesse no 

assunto. Ampliando essa leitura e colocando-a ao lado da palestra de Callado, esse momento 

sintetiza a experiência da solidão com que, em toda a história brasileira, seus cidadãos tiveram 

de lidar para vivenciar suas tragédias, sempre particularizadas por um exercício de 

silenciamento que o Estado brasileiro especializou-se em perpetrar. 

Se a assertiva de Seligmann-Silva (2014) for precisa, o que resta de compensação para o 

indivíduo, sozinho com seu frágil corpo marcado por uma ausência irreparável, é a construção de 

uma narrativa muito destinada a dar conta de seu próprio tratamento. Nesse sentido, afastamo-

nos de nossos vizinhos argentinos, cujas dores, os traumas converteram-se em um produto 

coletivo, em debate de massas, cultural no sentido de discurso presente, vivo e disputado por 

representativo percentual de concidadãos, que mantêm o assunto, para um lado ou para o outro, 

dentro da pauta diária. Se a afirmação de Seligmann-Silva, detectada por Vidal, puder ser 

generalizada, a compensação do personagem, o pai que busca saber a verdade sobre o 

desaparecimento da filha e, depois, providenciar os rituais de passagem de sua fé, materializa-se 

no próprio livro de Kucinski (2014). Essa também parece a leitura que faz Roberto Vecchi (2014), 

refletindo que o amontoado, o fragmentado aspecto da narrativa, assim como o novo vazio 

resultante dessa tentativa de substituição do vazio anterior, é paradoxalmente a presença possível: 

 

Funcionaria assim como uma espécie de restituição só e parcialmente 

simbólica mas que, pelo mecanismo da citabilidade, da re-citação, vai formar 

uma trama precária mas que debilmente proporciona representação de fatos 

que de outro modo ficariam indizíveis. (VECCHI, 2014, p. 138) 

 

Essa trama precária, esse “mínimo”, é a alternativa ao vazio total agenciado pelo Estado 

ou, o que não escapa a Vecchi (2014), à narrativa oficial do repressor e suas diversas tentativas 

de justificar o injustificável. Embora K., relato de uma busca (2014) não seja ficção central 

nesta tese, a síntese de Vecchi (2014) é profícua para o que segue, sobretudo o aspecto da 

negação coletiva dessa dor: 

 

O que ocorre com K. é uma iniciação através de algumas dilacerações: o 

abandono da literatura (que não encontra palavras que expressem a 

indizibilidade do trauma), o abandono da religião (da comunidade hebraica, 

que, pela ausência do corpo, recusa uma matzeivá88 simbólica), o abandono 

do livro (pelo tipógrafo que lhe nega esse enterro figurado porque o considera 

subversivo), o abandono de uma sociedade, de um país que, insensível aos 

horrores, monumentaliza as memórias dos algozes e não das vítimas. 

(VECCHI, 2014, p. 144) 

                                                             
88 Nome dado à lápide que deve ser colocada, conforme os ritos judaicos, sobre o túmulo após o sepultamento. 
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A memória dos algozes, também denunciada em K.: relato de uma busca (KUCINSKI, 

2014), surge firmada em nomes de largas avenidas e pontes pelo país, como a Ponte Presidente 

Costa e Silva, que, ligando a cidade de Niterói ao Rio de Janeiro, homenageia o homem que 

assinou o Ato Institucional no 5,89 decreto presidencial não previsto na CF (Brasil, 1967), que 

autorizou a cassação de mandatos parlamentares, a intervenção em estados e municípios e, entre 

outras coisas, a suspensão da garantia de habeas corpus. 

Voltando ao artigo de Vidal, a escritora relata o aparecimento do neto de Estela de 

Carlotto, presidenta da associação de direitos humanos Abuelas de Plaza de Mayo (VIDAL, 

2015), e as novas faltas que essa repentina presença anuncia: a duplicidade de nomes, “Ignacio 

foi o nome que sua família adotiva lhe deu. Guido foi o nome que sua mãe escolheu para ele e 

que sussurrou ao seu ouvido durante as cinco horas que o teve no colo depois do parto” 

(VIDAL, 2015, p. 62); ou a reação ao abraço da avó: 

 

Quando sua avó o abraça, ele diz “despacito, despacito”. “Para mim é 

diferente do que para eles. Faz dois dias que sei quem sou ou quem não era”. 

As falas do neto apontavam para a necessidade de um tempo de elaboração, 

para passar desse não saber a um saber, que é muito paradoxal: “Há coisas que 

você não sabe que sabe até que chega um indício muito forte e a busca 

começa”. (VIDAL, 2015, p. 62) 

 

Essa nova organização da narrativa da vida de Guido/Inacio não oferecerá uma 

normalidade primal, que, na verdade, só houve como realidade construída na destruição criminosa 

por parte do Estado. Por sorte, ele, filho da estudante de história na Universidad Nacional de La 

Plata Laura Estela Carlotto, afirma: “Me sinto mais à vontade na verdade” (VIDAL, 2015, p. 62). 

Sempre dialogando com o artigo de Vidal, a citação do jornalista Luis Bruschtein: 

 

São histórias que têm nomes e sobrenomes, são íntimas e pessoais, mas desde 

o primeiro dia, desde antes que Laura e Oscar se apaixonassem, é uma história 

dos argentinos. Há um entorno, uma história política e raízes culturais que os 

envolvem, os interpelam e lhes falam e constroem suas palavras e sentidos e 

condicionam seus destinos, os de seu filho e os da avó. (VIDAL, 2015, p. 59) 

 

Talvez com algum sensacionalismo, o jornalista materializa o aspecto coletivo, social, 

político, dessa história particular. A coletividade que se apodera do tema é tanta que cabe até o 

menoscabo de uma socióloga argentina, radicada nos Estados Unidos: “o vitimismo é um dos 

                                                             
89 Mais informações em FGV-Cpdoc. Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AI5. 

Acesso em: 25 nov. 2019. 
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valores públicos e privados mais importantes da Argentina” (MOCHKOFSKY, 2014, p. 40). 

Mas o personagem de Caparrós (2008), já citado aqui, antecipara essa empáfia desdenhosa, 

porém, de dentro da Argentina, tendo lutado nos anos da ditadura. 

Os retornos daqueles que conseguem alguma reparação, os que resistem e aquilo que 

resiste com eles, também formam o tema de Os visitantes (2016), romance de Bernardo 

Kucinski que, ao lado de Outros cantos (2016), de Maria Valéria Rezende, são as narrativas 

escolhidas para compor os exemplares brasileiros do tempo que atravessamos atualmente no 

que diz respeito à literatura de pós-ditadura. Assim, o vazio ou a versão estabilizada pelo 

discurso oficial confrontam-se com essa trama, para continuar utilizando o significativo termo 

de Vecchi (2014), que insiste em dar corpo ao que já não é corpo, mas também, por esse 

exercício de resistência-persistência de indivíduos herdeiros do trauma, não pode ser resumido 

a nada — como Jelin (2002) propôs para pensar o que dizem essas obras de restos, de rastros, 

do que está fora e, muitas vezes, só chega ao centro via mercado; para dizer com LUDMER 

(2013), estas ficções atravessadas pelo relato ou pelo testemunho. 

Antes da reflexão das narrativas brasileiras, faço uma análise breve do outro escritor 

brasileiro-argentino, Julián Fuks, vencedor dos prêmios Jabuti e José Saramago, com o livro 

“A resistência” (2015), que, em uma entrevista à época da premiação brasileira, sintetizou: “O 

Brasil é incapaz de refletir sobre seu passado.”90 Em ensaio publicado em 2017, Fuks escreve 

e nos apresenta uma perspectiva de leitura desta ficção contemporânea: 

 

[…] eis então que a ficção que já há alguns séculos vinha sendo a principal 

propulsão da escrita criativa, a ficção que se tornara a forma mais contundente 

de expressão do presente e da experiência humana, eis então que a ficção 

parece estar desertando inúmeros escritores em seu ofício, obrigando-os a 

trabalhar agora apenas com o que lhes resta num cotidiano imediato, com suas 

próprias biografias, seus próprios passados, suas parcas lembranças e suas 

vivências diárias quase sempre pueris. Outros, eles, antes, podiam. Estes, nós, 

agora, só podemos isso, só nos resta essa prática comezinha tão carente de 

imaginação, tão carente dos vastos recursos da fabulação. Somos, tantos de 

nós, seres estranhos, deslocados, perdidos: somos ficcionistas na era da pós-

ficção. (FUKS, 2017, p. 76) 

 

Citando Saer,91 Fuks observa uma emergência do presente, da experiência pessoal, a 

primeira pessoa e sua subjetividade, para retomarmos Sarlo (2007), exigindo narrar-se. Essa 

necessidade, silenciada por tantas outras mais efusivas, apoderou-se, finalmente, de algumas 

                                                             
90 Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/o-brasil-e-incapaz-de-refletir-sobre-seu-passado-diz-julian-

fuks/. Acesso em: 27 jun. 2019. 
91 Escritor argentino Juan José Saer, no conto “La mayor” (SAER, 2001). 
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narrativas atuais e arranca o texto à liberdade da fabulação. “Outros, eles, antes, podiam” encher 

o mundo de Comalas, Macondos e Pasárgadas; enquanto, hoje, só poderíamos falar das cidades 

concretas e das mazelas produzidas a ferro e fogo, que este novo tipo de desertificação cheia de 

gente produz no indivíduo, cada vez mais dependente de antidepressivos e de fugas para dentro 

de coletividades místicas. O que impressiona na atualização feita por Fuks, em 2017, é que Saer 

escreve em 1972, com a Argentina sob a ditadura de Lanusse (1971-1973), e acabo de citar 

Callado e Ruffato, ou seja, podemos deduzir que há imperativos que, de tempos em tempos, 

impõem-se ao ficcionista, limitando suas possibilidades criadoras e exigindo uma marca mais 

imediata e visível da época em sua produção. De algum modo, quando os fatos ameaçam a 

palavra da ficção, a ficção parece precisar aproximar-se dos fatos, a fim de, dentro de suas 

ferramentas, expô-los em sua violência amnésica e silenciadora. As ficções da pós-ficção são 

narrativas “em que o narrar avança sobre outros limites, o narrar testemunha, o narrar disserta, 

o narrar critica, o narrar opina” (FUKS, 2017, p. 78) — e já estava na hora. 

Naturalmente, não entendo essa segmentação sugerida por Fuks como única 

possibilidade de produção na contemporaneidade, uma vez que é possível verificar a 

convivência de variadas narrativas vivas e atuantes no universo do comércio livreiro — 

inclusive porque, como se pode inferir pela epígrafe deste capítulo, os mecanismos de controle 

do imaginário continuam atuantes. Talvez haja uma multiplicação de títulos com essas 

características, as da pós-ficção, mas há também um número muito maior de narrativas 

engendradas por outros artifícios, outras urgências. Novamente, é preciso não perder de vista a 

eleição da crítica, sobretudo essa que premia e propagandeia livros, que, voltando-se para essa 

ficção de compreensão mais imediata, mais transparente à realidade cotidiana, publiciza e 

destaca um efeito mais responsivo a apelos de certos setores de uma coletividade. E Fuks 

(2017), de forma corajosa, inscreve-se nesses dois grupos. 

Outra característica que se destaca da avaliação de Fuks, e, acredito, vincula-se à 

assertiva feita por Seligmann-Silva (2014), é novamente o caráter particular da experiência, sua 

incapacidade, pelo menos no caso brasileiro, de gerar uma significativa empatia e alguma 

solidariedade com casos semelhantes, de modo que os herdeiros da violência estatal, dado que 

ela opera coletivamente — e ainda opera —, não conseguem criar uma representação 

coletivizada e, assim, marcar um número maior de indivíduos. De fato, falta-nos também um 

grupo como Las Madres de la Plaza de Mayo ou HIJOS.92 Nesse sentido, a figura do jovem 

                                                             
92 Em um cenário como esse, não se pode esquecer da importância do trabalho liderado por Paulo Evaristo Arns, 

“Brasil: nunca mais”, que gerou, entre outras coisas, uma compilação com mais de 6 mil páginas de documentos 

guardados, a fim de evitar a destruição. Também um livro com esse nome foi publicado em 1985. O material está 
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escritor Sebastián, personagem de A resistência (2015), à procura de uma identidade espatifada 

se assemelha à de K.: relato de uma busca (2014), à procura de recompor a história destroçada 

da filha. São ambos Quixotes modernos e, de algum modo, suas narrativas são produtos diretos 

do mecanismo eficiente da violência estatal: o reconhecimento tácito de que aquilo que revelam 

guarda um volume de verdade insuportável de assimilar, sob o risco de que sua assimilação 

obrigue uma ordem tal de desconstrução que invalide a substância acomodada de que é feito o 

cotidiano atual, e as anistias, e que, portanto, quase que instintivamente, será preterido na 

hierarquia das urgências — em tempos de muitas urgências. Como está claro, depois de muitas 

páginas, voltamos a Rojo (2016). Além disso, de algum modo, tal qual o escritor Sebald93 citado 

por Fuks, os protagonistas destes livros também não podem contar com os escritores brasileiros 

(FUKS, 2017, p. 79), pois a reconstrução brasileira impediu de antemão qualquer recordação 

do passado e, direcionando a população para o futuro, produziu um silêncio sobre aquilo que 

os mais velhos enfrentaram (FUKS, 2017). 

O tema desse isolamento retorna com Regina Dalcastagnè que recupera a fala do 

personagem de Ivan Ângelo (1976) para apresentar o dilema em questão: “escrever para exercer 

minha liberdade individual e escrever para exprimir minha parte da angústia coletiva”,94 a busca 

da “palavra justa” para falar de uma escrita ansiosa, contaminada (DALCASTAGNÈ, 2007, p. 

58). É relevante a presença da conjunção aditiva “e”, e não da alternativa “ou”, destacando que 

o esforço é conjugar com talento, ou força, ou sorte, estas possibilidades. Avaliando os livros 

de Osman Lins, Avalovara, publicado em 1973, e Um romance de geração, de Sérgio 

Sant’Anna, publicado em 1980, Dalcastagnè afirma, com Rosenberg: 

 

A expressão, para o crítico, não está absolutamente relacionada com a 

intensidade das angústias dos artistas, mas sim com a consciência dolorosa de 

que se a arte não envolve o criador com as dificuldades de seu tempo, ela se 

esgota em sua própria realização. Isso porque “nenhum problema essencial da 

arte, salvo dificuldades técnicas, pode ser resolvido somente pela arte”. 

(DALCASTAGNÈ, 2007, p. 58) 

 

                                                             
disponível em diversos sites, entre eles: http://www.dhnet.org.br/memoria/nuncamais/index.htm. Acesso em: 19 

set. 2019. 
93 W. G. Sebald é um escritor alemão nascido em 1944 em uma cidade pequena daquele país. Cresceu, portanto, 

nos anos que se sucederam ao fim da guerra e estranhou a “conspiração do silêncio” que permeou seu 

amadurecimento. Há uma pequena apresentação dele escrita por Tatiana Salem Levy (Disponível em: 

https://www.valor.com.br/cultura/2740364/wg-sebald-e-o-silencio-intrigante. Acesso em: 27 ago. 2019). A 

suposição que Fuks cita de Sebald, e que eu parafraseio, é: “a reconstrução alemã impediu de antemão qualquer 

recordação do passado, direcionando a população, sem exceção, para o futuro e obrigando-a ao silêncio sobre 

aquilo que enfrentara”. 
94 Ângelo, A festa, 1976, p. 123. 
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O movimento restante é colocar em uma mesma categoria de escritores esses seres que, 

contaminados por seu tempo até a ansiedade, até a necessidade de plasmar essa angústia em seu 

texto, produzem esse signo incompleto, denunciante da irracionalidade que administra as horas, 

triturando as dores coletivas até transformá-las em intempéries particulares. O que, mais uma 

vez, impressiona é a semelhança dos fatos estendidos no arco do tempo: 1973 – Osman Lins; 

1974 – Antonio Callado; 1980 – Sérgio Sant’Anna; 2014 e 2016 – B. Kucinski; 2015 – Julián 

Fuks; 2016 – Maria Valéria Rezende. Com certeza, seria fácil encontrar outros escritores que, 

escrevendo sobre essa necessidade de evitar o silêncio imposto, e impostor, sobre histórias que 

o Estado, e de alguma forma toda a sociedade, participa como eficiente encobridor. 

A essa força, acrescente-se que a pessoa afetada pela repressão, ainda que de modo 

relativamente leve, não tem vontade de olhar para trás e reviver, através da lembrança, os 

sofrimentos do passado, conforme declara Figueiredo (2017) em, provavelmente, o livro mais 

relevante a tratar do tema na crítica brasileira, e teremos, então, um compêndio das forças que 

atuam para o esquecimento. Dessa forma, cada livro publicado sobre esse tema constitui-se em 

um monumento cujo encontro pode propiciar a reverberação de vozes que, estimuladas, 

instigadas, erijam-se sobre o apagamento forçado de histórias que têm, entre outras 

possibilidades, a chance de adiar o retorno daqueles tempos, daquela ordem,95 pois “lutar contra 

o esquecimento e a denegação é também lutar contra a repetição do horror (que, infelizmente, 

se reproduz constantemente)” (GAGNEBIN, 2006, p. 47). As palavras de Gagnebin parecem 

servir como inspiração ao livro K.: relato de uma busca (2014): “Tarefa igualmente ética e, 

num sentido amplo, especificamente psíquica: as palavras do historiador ajudam a enterrar os 

mortos do passado e a cavar um túmulo para aqueles que dele foram privados” (GAGNEBIN, 

2006, p. 47). Já o os livros constituem-se como as lápides possíveis para tais túmulos. O retorno 

das vozes inspiradas por esses monumentos, das quais esta tese é um exemplo, está concretizado 

em Os visitantes (2016). 

 

5.1 SOLISTA: B. KUCINSKI, COM OS VISITANTES 

 

O nome no envelope selado e carimbado como a atestar a autenticidade, será 

o registro tipográfico não de um lapso ou falha do computador, e sim de um 

mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos 

será, paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. 

(KUCINSKI, 2014) 

 

                                                             
95 Sintomaticamente, em 2019, Kucinski publicou A nova ordem, uma distopia de tempo presente, ou seja, que 

acontece em 2019 e em que o país está às voltas com uma nova ditadura. 
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Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas principal quero contar 

é o que eu não sei e que pode ser que o senhor saiba. (GUIMARÃES ROSA, 

2019) 

 

A segunda epígrafe, como indicado, está no grande romance brasileiro de Guimarães 

Rosa (1988), mas também da primeira ficção de Kucinski (2014), K.: relato de uma busca. O 

interessante desta epígrafe é que, em Os visitantes, personagens ligados às personagens de K. 

vêm esclarecer momentos deste livro que, talvez, o narrador desconhecesse. O livro funciona, 

então, como um fio de Ariadne, retornando ao livro anterior, para integrar o conjunto com 

informações que os leitores dele, personagens deste, guardavam. Novamente pensando em 

Grande sertão: veredas, seria como se os parentes de Diadorim, Joca Ramiro, Medeiro Vaz 

buscassem o velho Riobaldo para organizar a história contada ao Doutor que o visitara e, talvez, 

publicara o livro. A literatura, portanto, gera muitos ruídos e, provavelmente, sejam estes ruídos 

a preocupação de censores de toda espécie, mas, sobretudo, dos responsáveis por apagar versões 

e por alimentar o aspecto de verdade única do discurso oficial. O status de literatura, a 

classificação de ficção, não resolve o problema como as personagens denunciam. 

Kucinski (2014, p. 8) declara em K.: “Caro leitor: Tudo neste livro é invenção, mas 

quase tudo aconteceu”. No livro seguinte, em Os visitantes, o que temos é, portanto, a narração 

de pessoas ligadas às personagens da obra anterior que pretendem definir melhor como deve 

ser, o que é e o que não é invenção — ou, o que é ainda mais interessante: quando o absurdo da 

vida supera sua dimensão de real e aproxima-se do que só pode seesolvido como ficção. 

Evidentemente, para as personagens de Os visitantes, o status de literatura e os prêmios, a 

classificação de ficção, nada resolvem do problema e se tornam nova violência. 

É por isso que, nesse livro, a advertência se repete, “Tudo aqui é invenção, mas quase 

tudo aconteceu” (KUCINSKI, 2016, p. 9), com a significativa substituição de “neste livro” por 

“aqui” e com a, talvez efeito espontâneo da diagramação, sequência da página 8 à página 9. Já 

não é o protagonista quixotesco que vai em busca de rastros de uma história maior, que o mundo 

teima em esconder, apagar, mas os rastros quixotescos da história maior que vão bater à porta 

do narrador protagonista, a fim de exigir-lhe a correção dos detalhes, afinal, na história do terror 

estatal, os detalhes contam. Assim, a coletividade que falta em termos de organização na 

sociedade civil brasileira está caracterizada por indivíduos que lutam sozinhos, um sem contato 

com o outro, para contribuir com a compreensão da história. 

A primeira visita, da senhora Regina Borenstein, é também a primeira representação do 

problema que uma reconstrução, ficcional ou não, opera: 

 



158 

 
 

A senhora é historiadora? Não, eu tenho o número, ela respondeu. Sem largar 

a bengala nem o livro, a velha arregaçou a manga esquerda expondo por 

segundos uma sequência de algarismos. É de Auschwitz, disse. Lá havia 

quarenta e cinco campos de trabalhos forçados; nem um, nem dois, quarenta 

e cinco, além dos campos de extermínio; aposto que o senhor escritor não 

sabia. (KUCINSKI, 2016, p. 12) 

 

Passei dois anos montando turbinas em Auschwitz, e mais oito meses em 

Hamburgo, fabricando blocos. Em torno de Hamburgo havia oitenta e cinco 

campos de trabalho forçado; isso o senhor escritor também não sabia, não é 

mesmo? (KUCINSKI, 2016, p. 15) 

 

São 11 visitantes que vão levar diversos protestos à autoridade do “senhor escritor”, 

narrador não nomeado, mas que passa parte das páginas, como um escritor envaidecido por uma 

obra e ansioso por receber as críticas literárias, as resenhas, os jornalistas, que lhe trarão o 

reconhecimento do talento narrativo. No entanto, três dos visitantes nem sequer leram o livro. Uma 

das visitas fora amiga da personagem desaparecida em K.: relato de uma busca e, ao visitar o 

narrador, deixa sobre a mesa o exemplar com a dedicatória. Quando ele lhe pergunta sobre o que 

achou do livro, ela responde que não conseguiu lê-lo todo, só tendo conseguido ir até a carta que 

a desaparecida escrevera à amiga (KUCINSKI, 2016), “tentei, mas não deu” (KUCINSKI, 2016, 

p. 20). À amiga lhe falta uma informação: a carta é inventada (KUCINSKI, 2016). 

A aversão a rever esse passado, apontada por Figueiredo (2017), está exemplificada na 

passagem em que outra grande amiga da irmã nem quisera receber o livro: “Ela disse alguma 

coisa? Não, ela se encolheu, nervosíssima, até me afastei, esperei ela se acalmar; parecia um bicho 

acuado, disse a amiga” (KUCINSKI, 2016, p. 18). A obra literária, nesse outro universo verdade-

ficção, para retomar a estratégia de conceituação utilizada por Ludmer (2013), realiza a ordem 

bíblica também colocada na epígrafe de Os visitantes: “Desçamos e confundamos a língua deles, 

para que um não entenda o que o outro fala” (GÊNESIS, s/d, p. 10-11 apud KUCINSKI, 2016, 

p. 7). 

Voltando à primeira visita, o escritor lamenta não ter sido fiel à realidade e a visitante 

responde: “De que adianta o senhor escritor lamentar? O senhor escritor precisa corrigir; como 

está é um desrespeito aos milhões que foram desaparecidos” (KUCINSKI, 2016, p. 13). E um 

novo risco apresenta-se: tentando honrar uma memória, arrisca-se a desrespeitar, mesmo que 

involuntariamente, os milhões que seguirão apagados, esquecidos; estes que só 

metonimicamente fazem-se presentes nas histórias particulares, estes cuja lembrança é já vazia, 

problemática. Como o neto de Estela de Carlotto, Guido/Inacio (VIDAL, 2015), a intensidade 

deste encontro aponta uma intensidade ainda maior de desencontro; a potência dessa 

homenagem esconde uma ainda maior para os que ficaram/ficarão no vazio, 
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fantasmagoricamente presentes e irrecuperáveis. A exigência de escrever aponta a necessidade 

inextinguível de reconstruir algo que, conforme o livro Os visitantes, termina por ferir mais do 

que curar, uma vez que nem todos estão mais para a verdade, como Guido/Inacio (VIDAL, 

2015). 

Chama atenção também a construção “foram desaparecidos”, não assumindo o evidente 

“foram mortos”, mas colocando o agente da ação fora das vítimas; o que não acontece quando 

se diz apenas “desaparecidos”. O próprio status de ficção reivindicado pelo autor colocado 

contra a parede é reduzido à praticidade dos fatos: 

 

Invenção coisa nenhuma. O nome dela não está, mas todos sabem muito bem 

quem ela foi, que era professora assistente na universidade quando foi levada 

pelos militares e que o pai dela era um escritor da língua iídiche. Todos 

conhecem a história dela; até a televisão já deu. (KUCINSKI, 2016, p. 13) 

 

O narrador insiste que se valeu de uma licença poética para algumas omissões, ao que 

ouve em resposta, quase como uma atualização enfurecida de Adorno (1998): “Licença 

poética?! Onde já se viu! Não tem poesia nenhuma nisso! Se o senhor escritor lidou com fatos 

históricos tinha que ser fiel aos fatos!” (KUCINSKI, 2016, p. 15). A senhora Regina cobra do 

narrador o exercício impossível de usar todo o material do arquivo, de não abrir mão dos 

detalhes porque, por fim, tais detalhes atuam fora da ficção e provocam, às vezes, novas 

tristezas, às vezes, solidariedades, reconhecimentos. Esses detalhes são índices de uma dor que 

é sempre algo mais, algo que foi um corpo com um nome, e agora é vazio: 

 

Súbito perguntou: Vocês nunca descobriram? Eu disse: Não. Ela disse: Eu 

também não. A vida toda procurei, no Yad Vashem, na Cruz Vermelha, nunca 

deixei de procurar, igual esse senhor K da sua história que procurou a filha 

por toda parte, até a Berlim Oriental eu fui, depois que caiu o muro… Quando 

penso que depois de mim não haverá ninguém para procurar… (KUCINSKI, 

2016, p. 13) 

 

As reticências ampliam a angústia que se filtra da comparação com o senhor K., com 

sua busca e, então, em outra dimensão da reflexão de Vecchi (2014), esta procura é já, de algum 

modo, ela mesma o local de memória. Procurar é o sentido, visto que o encontro não é mais 

possível. A velha conclui com o reconhecimento do esforço do estado nazista para destruir 

provas reais: “Pois saiba que lá também todos os que foram pegos na resistência sumiram, os 

nazis reabriram as fossas e queimaram tudo” (KUCINSKI, 2016, p. 14). 
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Os visitantes pode ser lido, tal qual K.: relato de uma busca, como um livro de contos que 

se transformam em romance pela presença de um mesmo narrador, com o adendo de que boa parte 

de seu enredo pode ser classificado como resenha do livro anterior de Kucinski (2014). Estas 

resenhas levam-nos a refletir sobre a questão do diálogo provocado pela literatura em uma 

sociedade: nesse caso, representando uma discussão longeva da crítica, de um lado, os que exigem 

respeito aos fatos e a obra literária como material de intervenção direta na realidade temporal da 

obra; de outro, os que observam seu aspecto ficcional e os recursos de ordem mais estrutural dessa 

composição. Para essas personagens, a mistura de registros é um problema e, em alguns casos, 

como os das cartas que nunca existiram, tendem a interpretar como real e a atuar em consequência 

dessa interpretação. 

Em Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Borges (1974) cria a figura fantástica de um hrönir, um 

objeto ficcional que se materializa na realidade e termina por interferir na vida das pessoas, ou 

seja, fora do espaço de sua origem. O livro de Kucinski parece o registro de uma série de hrönir 

materializados, com um agravante, para o elogio da literatura, de que as invenções do senhor 

escritor são interpretadas como verdades e algumas verdades, como invenções. De algum modo, 

passado pelo portal do livro oferecido como ficção, opera-se nos elementos narrados uma 

conversão de sinais — a confusão das línguas de que fala a epígrafe do livro encontra-se 

representada nesta passagem e também na das cartas enviadas pelo banco, de tempos em 

tempos, à irmã morta: “Como é possível enviar reiteradamente cartas a quem inexiste há mais 

de três décadas?” (KUCINSKI, 2014, p. 19); e as cartas fictícias que o narrador colocou em K.: 

relato de uma busca. 

O próprio Kucinski descreve sua forma de hrönir: o Dybbuk da mitologia judaica de que 

fala uma espécie de introdução do K. (KUCINSKI, 2014, p. 10). Um Dybbuk tende a acordar 

outros, e um importante, e doloroso, vem com a visita do crítico de literatura e roteirista de 

televisão. “Manuel Alves Lima, roteirista de tevê, que entregou mais de trinta, quem era e quem 

não” (KUCINSKI, 2016, p. 33), leu o livro e tem coisas a dizer. Primeiro elogia o trabalho de 

um iniciante, depois faz uma queixa: “Seu livro fala de um roteirista de novelas de tevê que 

entregou mais de trinta e pensei que o tal só podia ser eu” (KUCINSKI, 2016, p. 33). O 

movimento é labiríntico, para pensarmos em mais um elemento borgeano: o personagem citado 

por Fleury na ficção de K. concretiza-se em Os visitantes para exigir reparação: 

 

Tentei rebater: Mané, quem fala na novela é o Fleury, fala de um preso que 

ele interrogou; você, que eu saiba, não foi preso nem interrogado pelo Fleury. 

Ele retrucou: As pessoas não sabem quem me prendeu, é um detalhe que se 

perde no tempo, mas sabem que eu era roteirista de tevê. Estou bastante 
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chateado, todos que me conhecem daquela época vão saber que se trata de 

mim; além dos amigos tenho filhos, netos, um deles já veio me perguntar se é 

verdade o que está no seu livro. (KUCINSKI, 2016, p. 33-34) 

 

A primeira ficção converte-se em assunto da segunda, para falar dos desdobramentos 

daquela fora da literatura — no quesito da literatura propriamente dito, “o descaso com a 

novela acabou por me derrubar”, afirma o narrador (KUCINSKI, 2016, p. 32). Assim, a 

aproximação primitiva entre história e ficção, apontada por Costa Lima (2006) nos capítulos 

introdutórios desta tese, está transformada em literatura e ficcionaliza seus efeitos no 

imaginário dos amigos, filhos e netos da personagem. A discussão entre o narrador e a 

personagem sobre o fazer literário, sobre as escolhas do autor, continua: “Mas você não 

precisava dizer que era um roteirista de novelas de tevê, podia dizer que era um poeta, um 

professor, sei lá, um encanador, teria o mesmo efeito e não me exporia” (KUCINSKI, 2016, 

p. 34). O personagem conclui: “Você quis me agredir!” (KUCINSKI, 2016, p. 34), “Você 

quis atacar os que cederam sob tortura, só que com isso você fez comigo exatamente o que 

espalharam na época que eu fiz com outros” (KUCINSKI, 2016, p. 34). 

A passagem representa mais uma vez a responsabilização do senhor escritor sobre 

aquilo que escolhe mostrar e aquilo que omite, porque cada palavra escrita ou omitida trabalha 

como se “escondesse mil outras de sentidos proibidos” (KUCINSKI, 2014, p. 15) e permite que 

a literatura revele-se, então, em uma dimensão pouco comentada, mas previsível: uma extensão 

do campo de combate em que há a possibilidade de se produzir uma desforra. O risco da 

abertura do arquivo, ainda que via literatura, provoca em Os visitantes a mesma dor que o 

narrador de Brizuela (2012) percebe quando usa certas palavras: “Cada uma destas palavras 

revolve uma dor. E se a dor calada une, a dor escrita separa.” (p. 37, livre tradução) 

Ocorre, porém, que o senhor escritor não controla tudo e quando pede que o crítico 

interrompa a descrição do que viveu, de algum modo, Mané devolve a agressão sofrida: 

 

Vai ouvir, sim!, vai ouvir que deram choque elétrico no meu corpo todo, 

enfiaram um cabo de vassoura no meu cu, só não me arrancaram as unhas 

porque não sabiam se iam ter que me soltar, enfiaram a minha cabeça um 

monte de vezes num barril de água até eu quase me afogar. 

Gritei: Chega, Mané! Chega! Ele, porém, continuou: Depois me jogaram nu 

num cubículo de cimento molhado; eu aguentei até que trouxeram o 

Ricardinho e ameaçaram machucar o menino. Eles eram uns celerados, 

capazes de tudo, aí eu desabei, falei todos os nomes que me vinham à cabeça, 

fui falando, falando, falando… (KUCINSKI, 2016, p. 35) 
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O mesmo mecanismo de tortura apresentado na narrativa de Brizuela (2012): depois de 

ferir o preso, ameaçam-no com ferir as pessoas que ele ama e na frente dele. Resta ao senhor 

escritor apenas pedir desculpas: 

 

Desculpe, Mané… Sem me ouvir, ele continuou: E você inventa um torturador 

que diz que nem precisou acender o cigarro! Senti-me um bosta. Esperei ele 

se acalmar e balbuciei: Mané, eu escrevi que ninguém pode julgar. Ele 

retrucou: Mais um motivo para não me expor; ao me apontar você julga, e te 

digo mais: você pensa que outros não entregavam? Por que você fala de mim 

e não de outros? (KUCINSKI, 2016, p. 35) 

 

Para o bem desta literatura, também o senhor escritor de K.: relato de uma busca, e de 

Os visitantes, é algoz daquele que cedeu sob tortura. A pergunta de Mané é fundamental e é 

importante que seja ele que a traga: por que o senhor escritor falaria dele, por que o colocaria 

nesta situação senão para acusá-lo de ter entregado a filha de K.? O narrador admite o que sugeri 

pensar como uma literatura de desforra: “O livro pode ser uma vingança, mas contra os 

professores do Instituto de Química, que a demitiram mesmo sabendo que tinha sido 

sequestrada pela repressão” (KUCINSKI, 2016, p. 36). 

A tensão se dissipa quando o assunto volta a ser a forma da escrita e Mané, o crítico 

literário, observa a forma estereotipada dos diálogos entre os torturadores: 

 

Quando o Fleury força um preso a telefonar para K. e inventar que viu a filha 

dele na cadeia: tem palavrão demais, e cabeludos, achei essa fala uma 

aberração. Refutei: É fala de bandido, Mané, o Fleury era um facínora. Você 

não acha que falas têm que ser autênticas? Ele replicou: Justamente, o 

problema é que eles não falavam assim, tinham jargão próprio; não se esqueça 

que eu fiquei dois anos lá dentro. Você carregou nos palavrões porque 

desconhecia esse jargão. (KUCINSKI, 2016, p. 39) 

 

Quando a ficção perde o referencial da experiência, tende a se aproximar do estereótipo 

que o imaginário popular construiu sobre os malfeitores — lição que Hannah Arendt (2013), 

em Eichmann em Jerusalém, já demonstrara: os homens maus têm muitas vezes as feições e a 

linguagem mais comuns, e é a fantasia que os aproxima dessa concepção que permitiria 

distingui-los por suas aparências ou por suas expressões. É ainda Mané quem propõe uma 

leitura para K.: relato de uma busca e Os visitantes e parte da literatura contemporânea: “A 

ficção contemporânea é, em alguma medida, pós-kafkiana, é contundente e econômica, como 

em Kafka, mas se confunde com histórias da vida dos autores” (KUCINSKI, 2016, p. 38). 
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Todos os visitantes importam, como o pai, K., que o visita em sonho, como um Hamlet 

propondo uma interpretação freudiana, para saber da filha e acusar o senhor escritor: “Você 

esteve no Brasil duas vezes durante aqueles anos e não percebeu o perigo que ela corria” 

(KUCINSKI, 2016, p. 23), “Você é o culpado, o único culpado!” (KUCINSKI, 2016, p. 23). 

Como o personagem de Shakespeare, é o filho que deverá realizar a vingança para livrar-se da 

culpa. Entretanto, para encerrar a análise de Os visitantes, passo a refletir sobre o capítulo O 

visitante derradeiro (p. 69), que apresenta dois aspectos que dialogam com, primeiro, parte do 

que alguns críticos que ajudaram a pensar esta tese elaboraram, a censura e o respeito à censura, 

a fim de garantir empregos, benefícios, vantagens e, em última instância, a vida; segundo, que 

novamente representa a atuação da literatura no imaginário. 

O narrador vai ao lançamento do livro de um escritor cuja narrativa fala “sobre uma 

filha que nasce com uma deformidade, provocando de início repulsa, depois afeto e finalmente 

veneração” (KUCINSKI, 2016, p. 69). Quando o narrador elogia o livro, o escritor lhe diz: 

“Você sabe que eu tenho um programa de rádio em que entrevisto escritores?” (KUCINSKI, 

2016, p. 69). Ao ouvir a contestação que sim e que ele nunca o entrevistara, o escritor responde: 

 

É que a chefia não deixou. Perguntei, abismado: Como assim, a chefia não 

deixou? É, não deixou, até falei que a sua novela é importante, mas disseram 

que melhor não, talvez depois, você sabe como é… E perguntou, 

tartamudeando: Foi… alguma coisa… que você fez? Pensei: merda! O cara se 

submete à censura e ainda acha que a culpa é minha. (KUCINSKI, 2016, p. 69) 

 

Toda a manipulação do itinerário da arte e da crítica, apontada já muitas vezes nesta 

tese, está representada por esta passagem. A censura de cima, orientando o que deve ou não 

receber atenção da “crítica especializada”, gerar debate, portanto, repercutir nas demais 

dimensões que esta assistência promove, vai determinar os caminhos que a arte seguirá nos 

próximos anos. Entretanto, o que potencializa esta pequena cena não é tanto a censura vertical 

a que se submete o escritor radialista, mas a capacidade deste de assumir que o outro tivera 

alguma responsabilidade na decisão dos donos da empresa. O escritor da ficção da filha com 

problemas físicos emula, ou finge emular, a convenção popular que acredita que se alguém está 

sendo punido é porque alguma coisa fez. Evidentemente, tal crença é bastante conveniente e 

garante empregos — e saúde. 

Ainda em busca de reconhecimento do seu valor de literato, o senhor escritor se consola: 

“elaborei a reconfortante teoria de que o desprezo dos jornais pela novela não tinha a ver com 

literatura, tinha a ver com ideologia” (KUCINSKI, 2016, p. 71), e é significante que, no caso 
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brasileiro, com grande parte da imprensa tendo sido cúmplice do governo militar, o termo exato 

seja “o desprezo dos jornais”. E nada disso tem a ver com literatura, naturalmente. 

No fim desse dia, chega a última visita: um amigo que acredita que fora salvo da 

execução na ditadura militar por conta de um artigo que o narrador escrevera. Depois do abraço, 

o amigo diz: “O João Evangelista está puto contigo.” O narrador contesta: “Não conheço 

nenhum João Evangelista” (KUCINSKI, 2016, p. 71). O diálogo continua: 

 

Ele explicou: É o Klemente do teu livro, o cara que você acusa de ter 

executado um companheiro para intimidar os que queriam abandonar a luta. 

Só então me lembrei: Sim, fiquei sabendo que se chama João Evangelista. Está 

puto comigo por quê? Porque você foi injusto, não considerou as 

circunstâncias da época. (KUCINSKI, 2016, p. 71) 

 

Então, quando surge a acusação de que “usaram o seu livro para nos nivelar aos 

torturadores” (KUCINSKI, 2016, p. 73), o senhor escritor busca o álibi da ficção: 

 

Que se foda, não devo explicação a ninguém. Ele contrapôs: Como não deve? 

Todo mundo deve explicações a todo mundo, você cobra o Evangelista por 

uma coisa que aconteceu faz quarenta anos e não quer ser cobrado por uma 

novela que saiu faz menos de um ano? Falei: Eu sou escritor, faço ficção, faço 

arte. Ele protestou: Então não faça arte com pessoas que podem ser 

identificadas, nem com episódios que todo mundo sabe que aconteceram, faça 

ficção mesmo, inventada. (KUCINSKI, 2016, p. 73) 

 

Muitas coisas saltam da exigência desta personagem: há um alcance que a “ficção 

mesmo, inventada”, trocaria a potência das palavras; fora deste contato com o imediato, a 

literatura deixaria o mundo em paz e estaria acessível à decodificação apenas por um grupo de 

ilustrados, os habitantes da cidade letrada, para lembrar o livro clássico de Rama (2015), como 

a censura sul-africana à literatura de Coetzee (2016), que citei nesta tese. Outro aspecto 

interessante da visita é que ela representa a reivindicação dos revolucionários, que vão ao 

escritor, assim como o torturado, a sobrevivente da Shoah, o pai, as amigas, enfim, todos os que 

procuram o escritor para apresentar suas queixas são representantes do lado derrotado. O 

Estado, insinuado na figura do escritor radialista e da secretária do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo (USP), não se pronuncia, ou o faz para tergiversar. 

Para finalizar, nenhum dos visitantes que vieram falar sobre o livro trouxe o aplauso ao 

senhor escritor. Muito pelo contrário, alguns, quase a metade inclusive, trouxeram justas 

acusações, mesmo quando nem sequer tinham lido o livro. Até por isso mesmo, na ficção de 

K.: relato de uma busca, e de Os visitantes, reafirma-se a característica que faltou à personagem 
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radialista: a coragem. Por outro lado, este último romance e sua coragem tem dificuldade em 

se converter em aplauso sem considerarmos a repercussão que o sucesso de K. conquistou, ou 

seja, há nesta sequência um aspecto de mercadoria inegável, um aproveitar a onda. De qualquer 

forma, o uso que Kucinski faz da onda é devastador para o silêncio. 

Vale destacar que as acusações sofridas mesmo pelos não leitores da narrativa 

constituem-se como efeito da elaboração de um imaginário coletivo, que opera uma construção 

de verdade ainda quando o indivíduo não tenha acessado à materialidade, à leitura, do arquivo.  

Passo ao livro Outros cantos, de Maria Valéria Rezende (2016), que, como ficção, está, 

conforme minha leitura, em uma posição diametralmente oposta a Os visitantes, tanto pela 

contundência das ações narradas, amenizadas por uma linguagem mais lírica, quanto pela 

transparência destas ações, que transformam a ditadura mais em um clima em que tudo está 

mergulhado, posto que a narradora narra de dentro, do que um corpo estatal que exige 

negociação permanente, como é o caso dos livros de Kucinski, nos quais os fatos já passaram 

e são retomados no presente. 

 

5.2 SOLISTA: MARIA VALÉRIA REZENDE, COM OUTROS CANTOS 

 

Fazia tempo que a literatura não produzia esse efeito em mim, não fugia de 

seus jogos cansativos, suas vaidades, seus engodos pueris. Fazia tempo que a 

literatura não se mostrava tão urgente e expressiva. (FUKS, 2019, p. 36) 

 

Se o texto de Kucinski (2016) expõe quase tudo com uma dor explícita, e naturalmente 

incômoda aos leitores, e o retorno dos leitores em Os visitantes representa esse incômodo, o de 

Rezende vale-se de uma polifonia poética, de canto e figuras de linguagens que não estão 

presentes, inclusive nas demais narrativas; ainda que o estilo de Paula Carrasco (2014) guarde 

algo desta característica, a linguagem da chilena evita a metáfora, reservada à relação da 

natureza local com os momentos do romance e o clima do país. O estilo de Rezende (2016) 

termina por sombrear a dramaticidade do tempo, oferecendo-lhe outras densidades, e 

amainando a sua violência, com o uso do vocábulo cantos, já a partir do título, indica: como 

lugar “no fim dos caminhos”, que pode estar no interior de Pernambuco, no deserto argelino, 

em Zacatecas, no México, em Paris, São Paulo, Brasília ou no Rio de Janeiro, lugares pelos 

quais a narradora Maria passou; e como canto, poesia, através das experiências epifânicas nos 

rituais árabes ou nas cerimônias religiosas brasileiras, nos rincões mais pobres do país, nos 

quais a narradora, e a escritora, tomou parte e se emocionou — tudo materializado nesta escrita, 

que busca harmonizar estes dois mundos: da realidade bruta, de pedra, e da fé religiosa, lírica. 
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Outros cantos é também o romance menos urbano desta série, de onde provém um 

vocabulário distante no tempo e no espaço, como cepo, nora, alpercatas, alcatruzes, bisaco, mó, 

jagunços, Lampião, Tacaratu, entre outros, que recordam a literatura do sertão — vale lembrar 

que o ex-padre Nando, de Quarup (CALLADO, 1969), termina o romance adentrando o agreste 

e unindo-se, em uma superinterpretação, aos combatentes do Araguaia, entre o Tocantins e o 

Pará. Ao vocabulário, pouco afeito ao cosmopolitismo, une-se, estranhamente, a expressão “o 

dono do morro”, referência ao dono das terras onde ainda há água mesmo depois de tempo de 

seca — aliás, agreste, sertão, seco, escassez de alimento são ideias que não estiveram presentes 

na literatura até aqui avaliada, embora a luta dos revolucionários tenha sido pela melhora da 

vida dos mais pobres. 

Outra distanciamento do texto de Kucinski (2014; 2016), e de todos os demais desta tese, 

tem a ver com o fato de a escritora não entregar o centro da narrativa à ditadura e seus temas 

correlatos, tais como tortura, clima de tocaia, busca de informações. Pelo contrário, a narradora 

parece ter conseguido ser esquecida pelo aparelho repressor, depois de seu périplo por três 

continentes, e, em consequência, busca esquecê-lo também, orientando sua vida para o projeto 

que criou enquanto esteve na revolução: conscientizar alfabetizando a população. Mais 

precisamente, como eixo gerador da narrativa estão as causas da resposta violenta das classes 

conservadores do país, ou seja, a descrição da vida desnecessariamente miserável naquele 

povoado, seu trabalho semiescravo, suas mortes e seus nascimentos. Também aqui as palavras 

dão mais voltas e, muitas vezes, como característica de sua função poética, desdobram-se sobre 

si mesmas antes de referenciar o assunto — é preciso ler novamente para encontrá-lo, pois essas 

palavras disfarçam-no, talvez se possa dizer embelezam-no, como quando Maria, a narradora, 

descreve a marca da fome permanente que acompanha as crianças de Olho d’Água, as quais 

conhece em seu primeiro dia no povoado: 

 

Um bando de meninos me espreitava. Nos peitos, o teclado perfeito das 

costelas expostas; nas costas saliências pontiagudas, duros cotos de asas 

cortadas antes mesmo de que visse a luz por primeira vez. Nus vieram ao 

mundo e nele permaneciam, quase nus e inocentes, não por serem incapazes 

de fazer o mal, mas por serem ignorantes do mal que lhes podia ser feito. 

(REZENDE, 2016, p. 15) 

 

Ou sobre o comércio de água existente que, há muito tempo, sustenta a hierarquia social 

da região: 
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Como o rio seco daqui, que só se enche quando chove nas cabeceiras. Se a 

gente tivesse essas cisternas… Mas aqui o chão é só pedregulho e areia. Se 

tiver pedra firme é só lá no fundo, já bem de junto do inferno, e o homem 

nunca vai construir de cimento uma coisa boa dessas pra acabar com o 

comércio d’água que para ele é só lucro. (REZENDE, 2016, p. 30) 

 

Poucas palavras são grafadas com letras maiúsculas, Deus, quando se refere ao Deus de 

Maria e, naturalmente, os nomes próprios. Então, é interessante que o “Dono do morro”, o 

Homem, o dono de tudo, receba essa distinção, que caracteriza a fonte de poder da região: 

 

Cada pote d’água doce, cada lata d’água salgada custava dinheiro. Era o 

Homem, o mesmo dono do caminhão e do fio, sem o qual os preciosos teares 

nada valiam. Mandava o algodão cru e as anilinas e levava as redes deixando 

apenas alguns centavos pelo trabalho, quantia ínfima que voltaria quase toda 

aos seus cofres em troca de potes e latas d’água. Era preciso a labuta de uma 

família inteira, a vida inteira, era preciso a herança familiar de um tear próprio, 

só para pagar a ração mínima de líquido durante os longos meses de estio 

(REZENDE, 2016, p. 33) 
 

E ao dono deviam tudo: “Eram-lhe gratos, deviam-lhe sempre, sem jamais o ter visto 

em carne e osso. Como se fosse deus. Era mais temível e forte porque invisível” (REZENDE, 

2016, p. 33), o que ilustra a primeira constatação da incapacidade da educadora para ensinar ao 

povo humilde os múltiplos meandros dessa relação que constrói o respeito, a admiração do 

explorado pelo explorador: 

 

O que poderia eu dizer contra um poder invisível? Se até mesmo os seus 

homens de armas permaneciam encafuados em seus esconderijos, para surgir 

de repente nas raras ocasiões em que o medo já estabelecido não bastava para 

manter tudo funcionando segundo os desígnios do Homem. O que seria feito 

dos meus projetos, do que eu tinha aceitado como minha missão e, por 

caminhos travessos, me trouxera para aquele lugar e aquela gente? 

(REZENDE, 2016, p. 33) 

 

Em Rezende, a fome e a sede permanentes não são transformados em uma escrita 

violenta ou são violências apresentadas com algum embelezamento descritivo: a linguagem 

poética. Se, em Kucinski (2014; 2016), a literatura é também desforra, vitória possível dentro 

de uma derrota total, em Outros cantos a violência naturalizada é quase bela, e a derrota é quase 

vitória. A poesia da narrativa transforma o que se diz em, quase, outra coisa. 

 

A estrada por onde vou hoje passará a menos de uma légua daquele lugar que 

talvez ainda se chama Olho d’Água e abrigue um povo mais livre, junto a cada 

casa uma cisterna, como as que vi espalhadas ao longo deste trajeto antes de 
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escurecer, novinhas, brancas, na forma de um peito materno, recebendo a água 

das biqueiras do telhado, no inverno, dando de beber aos filhos, no verão. 

(REZENDE, 2016, p. 15) 

 

Naquela época, antes, quando ela chegou à cidade, fazendo o caminho da 

direção contrário que corria o rio da vida migrante: Lá não se costumava 

chegar, de lá só se ia embora. (REZENDE, 2016, p. 16) 

  

É possível afirmar que, pela construção narrativa de Outros cantos, o país melhorou: 

 

Numa das paradas deste ônibus vi entrar uma mulher com dois meninos 

vestidos em suas calças jeans, seus tênis e camisetas com uma besteira 

qualquer escrita em inglês e figuras de desenhos animados japoneses. Suas 

caras não enganam, são sertanejos como eram aqueles, mas já não têm a 

barriga inchada, a pele encardida e arranhada como os de quarenta anos atrás. 

Minha razão me diz que estes de agora vivem melhor e devo alegrar-me por 

isso, mas meu coração já não se enternece tanto como daquela vez, diante dos 

outros que eu acreditava precisarem de mim. (REZENDE, 2016, p. 17) 
 

No tempo presente da narrativa, o sertanejo emigrado volta para casa e anuncia seu 

regresso ao descer do ônibus: 

 

Cheguei, minha gente, sigam sua viagem com Deus no coração que eu fico 

aqui, nessa minha terra que nunca esqueci, agora eu fico até ser enterrado no 

mesmo canto onde foi enterrado meu umbigo, como deve ser! Sofri muito, 

mas juntei o pouco que preciso pra abrir um negociozinho aqui mesmo, pra 

me sustentar até o fim. Agora o tempo é outro, o povo compra de tudo. Eu 

fico, e minha mãe não vai mais chorar de saudade! (REZENDE, 2016, p. 101) 
 

Este é outro movimento constante desta narrativa: a comparação entre a realidade de 

2014, quando a narradora volta a Olho d’Água para falar ao povo de uma cooperativa, e a de 

1974, quando as cooperativas eram um sonho distante. Dessa perspectiva, o olhar de Maria é 

também generoso com o presente, ainda que constate a pobreza dessa melhora marcada pelo 

consumo. Nessa comparação, é possível pensar que, em Rezende, e talvez em Paula Carrasco 

(2014), a construção literária encontra-se como protagonista no centro da narrativa; nas demais, 

(Sepúlveda, 2009; Brizuela, 2012; Pérez, 2012; Kucinski, 2014, 2016), a literatura divide seu 

protagonismo, produzindo o que Josefina Ludmer conceitua como “realidadeficção” (2013). 

Hoje: “Uma mudança brusca nos ruídos e movimentos deste ônibus obriga-me a abrir 

os olhos e divisar, pela janela, uma casa isolada à beira da estrada, amplamente iluminada, luz 

elétrica em abundância” (REZENDE, 2016, p. 22). “O sertão não é mais o sertão e ainda não 

virou mar” (REZENDE, 2016, p. 22). E segue uma descrição dos inúmeros móveis e 
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penduricalhos que animam as casas da atualidade, enquanto, em 1974: “Naquele antigo canto 

do mundo, sem fios e lâmpadas elétricas, o escuro da noite apagava quase tudo cá embaixo, 

mas acendia uma multidão de estrelas como só se veem nos desertos ou em alto-mar” 

(REZENDE, 2016, p. 29). O isolamento de 1974 vem carregado de uma compensação poética; 

as conquistas de 2014, ainda que reconhecidas como tal, denunciam algum desvio no projeto. 

Os dois tempos da narrativa denotam também mundos mais complexos, que persistem 

em cada tempo, como a contraposição do descanso na rede sem o conhecimento do método de 

produção: o trabalho severo e mal remunerado, que garante a manutenção da miséria e, assim 

também, da mão de obra disponível para a perpetuação deste tipo de trabalho necessário para 

preparar o tecido das redes: “em uma semana estava pronta a urdidura para transformar o frio 

bruto nas redes que haviam embalado a infância e cuja doçura em nada denunciava o esforço 

sobre-humano e a dor que custavam” (REZENDE, 2016, p. 20). A causa da luta: 

 

Aprendia eu, a cada dia, muito mais e indispensáveis saberes para a teimosa 

vida nos mais hostis cantos do mundo do que as letras que eu viera trazer-lhes, 

úteis apenas em mínimas ilhas de privilégio desigualmente espalhadas no 

globo terrestre. (REZENDE, 2016, p. 28) 

 

É possível ler a professora Maria, a narradora de Outros cantos, como a professora Ana 

Rosa Kucinski (KUCINSKI, 2014) que escapou com seus sonhos para a aridez do sertão, em 

um exílio para dentro de seu país, depois de passar por diversos cantos do mundo. Também ela 

apostava a vida no que acreditava ser maior que a própria existência: “Encher de sentido o 

tempo era, então, mais urgente pois tão passageiro, urgência de marcar o mundo com nossa 

existência, mesmo que arriscando-nos a torná-la ainda mais breve” (REZENDE, 2016, p. 10). 

Nos primeiros dias de sua chegada, a professora contratada para o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização, o Mobral, implantado pela ditadura, está encantada pela sabedoria dura que 

os moradores de Olho d’Água desenvolveram para sobreviver. 

Então, novamente comparando com as narrativas analisadas aqui, em que a ditadura 

exerce sua violência explícita, em Rezende, até o último dos três capítulos do livro, ela está 

sublimada — como as demais violências já comentadas: 

 

“Bom dia”, somente Maria, um dos nomes que certamente me pertenciam, 

mas até então tinha ouvido apenas na chamada da escola ou na voz de minha 

mãe quando se enfadava, o nome que declarei ao chegar, nem sei mais a quem, 

para servir-me como senha, fazer-me uma entre todas as outras Marias do 

lugar onde eu devia esconder-me, tornar-me como um peixe dentro d’água, 

preparar o terreno para quem viesse depois de mim. (REZENDE, 2016, p. 16) 
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Um apagar-se em um mundo de Marias de modo que ela pudesse ensinar o povo e 

prepará-lo para os que viriam depois, que também responde por uma identificação: “Virei-me 

para olhar os rostos do meu povo” (REZENDE, 2016, p. 62). A cartilha básica da revolução a 

partir das bases, de “desasnar” o povo — outro movimento que esteve presente no livro de 

Paula Carrasco (2014), em outro nível, já que a população chilena já era alfabetizada, através 

dos folhetins que constituíam uma rede de informações para se contrapor à rede de comunicação 

oficial e cooptada. 

Dividido em três capítulos, sem títulos, poderíamos pensá-los com as seguintes 

características: o primeiro apresenta o lugar sertão, assemelhado àquele outro da Argélia, onde 

a generosidade destes dois desertos fica representada pelos cantis deixados à entrada dos 

vilarejos, à disposição dos viajantes sedentos; os motivos; os personagens; o trabalho disponível 

de tecer redes em teares que se constituíam como a fortuna ou a miséria das famílias; as causas 

da luta; e este outro modo de lutar. Lendo esse primeiro capítulo a partir de hoje, destaca-se, 

entre outros momentos, a chegada do cinematógrafo à cidade de Olho d’Água, antes de mais 

nada, pela própria poesia de uma população inteira ser apresentada ao cinema, mas também por 

dar uma dimensão do atraso tecnológico em que o vilarejo estava mergulhado — do micro ao 

macro: e o país. A narrativa divide-se em um 1974, quando a narradora viveu na cidade, e um 

2014, quando é convidada a retornar àquele povoado a fim de palestrar: 

 

[…] sobre uma proposta educacional adequada à realidade sertaneja por um 

sindicato de trabalhadores rurais, aliado a outras das muitas organizações 

populares hoje espalhadas sertão afora. “Alegram-me, fazem-me reviver, 

esses convites, provas da germinação das sementes tão custosamente metidas 

nas covas do passado” (REZENDE, 2016, p. 73) 
 

O segundo capítulo, no qual ficamos sabendo que, nos povoados do entorno e em 

algumas cidades próximas, outros “chegaram querendo fazer a tal da cooperativa” (REZENDE, 

2016, p. 53), e um deles “não é vaqueiro de patrão nenhum, some não se sabe pra onde e de 

repente volta” (REZENDE, 2016, p. 53), dedica-se a recolher as histórias dos que, também 

naquela época, preferiram voltar para o agreste a viver as diversas solidões da vida na cidade 

grande. Descreve também os preparativos para as festas da padroeira e do natal, com os homens 

carregados de fé, entrando na quaresma, com o autoflagelamento, para se limparem dos 

pecados, e o milagre da chuva. O capítulo termina com a fala do sertanejo retornado: “agora o 

tempo é outro” (REZENDE, 2016, p. 102). 
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O terceiro capítulo começa com uma epígrafe de Beckett: “Tenta. Fracassa. Não 

importa. Tenta outra vez. Fracassa de novo. Fracassa melhor” (REZENDE, 2016, p. 103), e é, 

efetivamente, o momento em que a ditadura, representada diretamente pelo exército, irrompe e 

destrói a leveza construída pelo lirismo do estilo da narrativa. Sintomaticamente, é nesse 

capítulo que o vereador faz chegar os móveis, reaproveitados das cidades maiores, que servirão 

para estruturar a escola prometida e o salário da professora Maria, metade do mínimo, mas, 

ainda assim, mais do que o dobro que a população local ganhava trabalhando todos os dias, de 

sol a sol, para a confecção das redes. Então, com a escola começando, as mães, não entendendo 

que o método do Mobral pretendia alfabetizar os adultos, levavam seus filhos: “Os meus são 

esses cinco aqui” (REZENDE, 2016, p. 141). 

 

Haviam-se banhado, envergado a roupa melhorzinha, abandonado os punhos 

e varandas de redes, sem lamentar o atraso no trabalho, ansiosas para ver seus 

pirralhos aprenderem a ler e escrever, ou “pelo menos desasnar, saber cantar 

a carta do abecê”. (REZENDE, 2016, p. 140) 

 

Não adianta que Maria explique que a escola era para eles, os pais. A isso respondiam: 

“Burro velho não aprende caminho novo” (REZENDE, 2016, p. 141), e essa compreensão da 

vida constitui-se em obstáculo também ao desejo de conscientização que levou a narradora para 

dentro do país: “A vida é assim mesmo, o que Deus fez a gente tem de aceitar, Ele sabe por que 

a gente nasceu pobre para viver pobre até chegar no céu” (REZENDE, 2016, p. 143). O 

fragmento que trata das eleições futuras é representativo da dificuldade do trabalho que 

aguardava a professora: 

 

Já se falava em eleição, e tentei fazê-los refletir e questionar as práticas 

políticas, conforme minha cartilha de educadora revolucionária. “Quem é o 

candidato a prefeito? Já o conhecem?” Claro que sim, filho e neto de prefeitos, 

era o candidato pela segunda vez. “Lembram quem foi que ele nomeou, da 

primeira vez, para os cargos importantes da prefeitura?” Claro, como eu 

previa, a mulher, o sogro, a filha, o cunhado, o afilhado… “E vocês acham 

que isso está certo?” Certíssimo, achavam todos, as cabeças assentindo 

convictas, pois “se ele não ajudar nem a família dele, a quem mais é que vai 

ajudar?”. (REZENDE, 2016, p. 143) 
 

Não há tempo de inventar estratégias. Em uma das manhãs subsequentes à 

implementação da escola primária, Maria acorda ouvindo vozes do lado de fora da casa: 

 

Já chegaram até a outra margem do rio… diz que amanhã passam pra cá… do 

Exército, parece… procurando gente estranha… os moços que queriam fazer 
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cooperativa nas terras de Ciríaco… o barbudo, Tonho, os cabras acharam, no 

meio da caatinga, baleado, já morto, ele e o cavalo… (REZENDE, 2016, p. 145) 

 

E o povo, que parecia não saber de nada, desperta a professora: “‘Maria, corra, junte 

suas coisas. O caminhão das redes sai às quatro, corra, pelo amor de Deus.’ Eles sabiam, sem 

saber, muito mais sobre mim do que eu imaginava” (REZENDE, 2016, p. 145), e o romance 

que, em 1974, começa com uma chegada, encerra-se, no ano seguinte, com a nova fuga de quem 

tão internamente se escondeu: 

 

Parti, deixando para trás, na escuridão, os vultos que me acompanharam até 

as portas traseiras do caminhão. Dezenas deles, impossível contá-los nem 

despedir de cada um. Fecharam-me entre os fardos de redes. Nos olhos eu 

levava um pouco daquela água salobra, na mochila velha, menos coisas do 

que trazia quando cheguei. Ninguém viria para aquele canto depois de mim. 

(REZENDE, 2016, p. 145) 

 

Dois momentos destacam-se ainda neste capítulo, parecendo, a mim, marcar um diálogo 

com as culturas popular e literária. O primeiro caso ocorre quando Maria decide andar pelas 

imediações de Olho d’Água e ouve os gritos de uma mulher que estava apanhando do marido: 

“Para, pelo amor de Deus, não me machuque, não me mate que eu não fiz nada”; “Socorro, 

minha Nossa Senhora do Ó, eu sou uma mulher direita!” (REZENDE, 2016, p. 124). O impulso 

imediato a leva a arrombar a porta e gritar: “Para, para, seu covarde!”. (REZENDE, 2016, p. 

125). O homem interrompe a agressão e fica paralisado. A mulher, entretanto, armou-se de um 

pedaço de madeira e investiu contra a professora: “Não se meta, sua enxerida, fora daqui. É 

meu marido, eu sou a mulher dele, ele me bate quando quiser, e você não se meta nisso” 

(REZENDE, 2016, p. 125). 

O percurso que Maria faz para retornar à casa, e depois de ouvir de Fátima, a mulher 

responsável por sua sobrevivência no povoado, que, “em briga de marido e mulher, ninguém 

mete a colher” (REZENDE, 2016, p. 125), revela-lhe algo como uma tradição de submissão, 

que se multiplica em diversos níveis, do Dono do morro aos trabalhadores e, dentro das casas, 

nas relações entre os homens e suas mulheres, e o caminho para desmontar tudo: “O caminho 

da libertação, se houvesse, teria de percorrer inúmeros atalhos e veredas, quem sabe por quanto 

tempo? Eu me sentia completamente incapaz” (REZENDE, 2016, p. 125-126). 

O outro momento que se destaca permite uma relação com o auto de Natal clássico da 

literatura do sertão brasileiro, representado na última parte do poema Vida e morte severina, de 

João Cabral de Melo Neto (2000). Tal qual o poema, a vida também irrompe e impõe-se na pior 

das situações, a vida encontra amparo, solidariedade, nas demais vidas severinas que a cercam. 
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Na casa de dois velhos, sendo que, no corpo do homem, “só nos olhos muito fundos, 

por vezes, dava um tênue sinal de vida como um fugidio reflexo de céu no pouco de água 

restante em fundo de poço quase seco” (REZENDE, 2016, p. 111), em que a mulher, dona 

Amélia, já se desdobrava para prolongar com quase nada a sobrevida dos dois, estava vivendo 

Maria do Socorro, quase uma menina, que se retorcia em dores, “e a criança recém-nascida 

numa das mãos ensanguentadas de dona Amélia” (REZENDE, 2016, p. 112). A narradora 

auxilia a velha nos procedimentos para salvar a mãe, nora deles, e o filho, enquanto o pai do 

recém-nascido perdeu-se pelo mundo, buscando melhorar de vida. Passado o parto, salvas a 

mãe e a criança, a narradora vai buscar a história de Maria do Socorro, “e ela começou a contar 

o que cabia em seu curto vocabulário” (REZENDE, 2016, p. 118). Este vocabulário e a história 

que conta irmanam a menina a outros personagens de uma literatura do sertão, como as de Vidas 

secas (RAMOS, 1992). 

Assim, é possível cogitar uma linhagem literária que antecede o livro de Maria Valéria 

Rezende (2016) e outra que acompanha as demais narrativas avaliadas aqui, inclusive na 

distância que marca alguns elementos do debate literário dentro das narrativas: os narradores 

daquelas encontram sempre alguém com quem falar de literatura, de arte, de política, a 

intertextualidade é constante e questões presentes no debate especializado também; enquanto 

isso, em Outros cantos, o único assunto é a sobrevivência efetivada por ter ou não água, garantir 

ou não a ração diária que permita chegar ao outro dia a fim de fazer o mesmo. Desse modo, a 

literatura de Rezende afirma-se pela poética, enquanto as demais apresentam-se como debate 

especializado, ao mesmo tempo que oferecem protagonismo para o tema da violência estatal. 

Não por menos, a narradora reconhece: 

 

O encantamento com as descobertas e a peculiar beleza daquela gente, de seu 

trabalho, sua linguagem, seus saberes, seus cantos, que me tinha dominado 

nos primeiros meses, porém, desgastava-se pela rotina e então, mais 

acostumada eu com eles e eles comigo, aqui e ali descobria que nem tudo era 

duro mas belo. Havia tanto de apenas duro, tão que me parecia impossível de 

romper! (REZENDE, 2016, p. 110) 

 

Apenas o duro do abandonar novamente o espaço de uma luta limpa, sem sangue, 

armada apenas da capacidade de alfabetizar para, de algum modo, libertar — e a cartilha de 

Paulo Freire é citada literalmente. Em 1974, a narradora Maria foge: “Cuidei de agarrar tudo o 

que pude das utopias esfarrapadas, outros fios rotos com que urdir novos sonhos, por certo 

menores e mais humildes, ao rés do chão, mas vivos” (REZENDE, 2016, p. 145). Ao que é 

respondida pela narradora Maria, de 8 de dezembro de 2014: “Pela janela do ônibus já se veem, 
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ao longe, as luzes ainda acesas da cidade onde outros me esperam para abanar com minhas 

palavras as brasas de suas esperanças, razão de mais esta viagem ainda movida a sonhos” 

(REZENDE, 2016, p. 146). 

Importa que a última palavra da narrativa seja “sonhos”, pois se une a uma leitura 

positiva da história nacional. A denúncia da violência, central nas demais narrativas, cede lugar 

para uma sensação de vitória última, não nos moldes imaginados, mas nos moldes possíveis 

que, apesar de tudo, pode, por um tempo, apagar o desenho das teclas das costelas das crianças. 

 

5.3 CONTATOS ATRAVÉS DE SOLOS INDEPENDENTES  

Ludmer (2013) escreveu que, nas narrativas de 2000, “estava o que a história perde”, e 

Jelin (2002) pensou em restos como o material destas narrativas, então é possível juntá-las à 

reflexão de Fuks (2017) e considerar que os restos descartados pela história exigem entrar no 

universo da ficção a fim de, de alguma forma, permanecer no arquivo e, portanto, aberto como 

possibilidade de leitura e construção de imaginário. A imagem do bombardeio paramilitar à 

editora Civilização Brasileira (AVELAR, 2003, p. 53) pode servir de metáfora para a 

dificuldade de reunir esses restos e, por isso, e por considerar o tamanho do Brasil e a 

diversidade de culturas que responde por ele, é interessante que as narrativas de Kucinski (2014; 

2016) e de Rezende (2016) distanciem-se tanto: de onde era sertão, irrompe algo que tem muito 

de poesia e solidariedade; da segurança da cidade e das instituições religiosas e acadêmica, 

sobrevém uma narrativa dura, seca e carregada de abandono. Se, por um lado, as 

particularidades apontam para dois países diferentes, algo que não aconteceu, por exemplo, na 

Argentina, servem também para questionar os livros dos filhos, irmãos, sobrinhos de vítimas 

da ditadura que não estavam na região Sudeste ou no Sul do país. Onde está esta representação 

e, mais do que isso, qual sua repercussão crítica? 

Assim, Rezende revela uma dimensão rara na literatura brasileira contemporânea: a 

narrativa não urbana, do Norte-Nordeste, do sertão. Mesmo que se considere que as 

cidadezinhas cresceram, é prudente questionar pela memória destes lugares. Todos os demais 

livros sobre o tema lidos para este capítulo, como o de Paloma Vidal (2012), Ivone Benedetti 

(2016), o primeiro e o segunda da trilogia de Hatoum (2017; 2019), Henrique Schneider (2019), 

Marcelo Rubem Paiva (2015), além dos já citados, têm a cidade como cenário, mormente São 

Paulo, e sua população escolarizada como personagens. Refletindo novamente sobre o 

silenciamento operado pelo mecanismo de concessão de voz aos diversos — e novos — atores 

sociais, como as poucas vozes oriundas dos grandes centros urbanos, legítimas e ligadas a 
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torturados e àqueles que foram desaparecidos, terminam por apagar as vozes dos atores das 

cidades do interior do país, também ligadas a torturados e a outros tantos, ou mais, que foram 

igualmente desaparecidos. Alegorizando a tensão social, o que preenche os espaços vazios 

dessa ausência? 

A literatura parece confirmar a impressão dos críticos: se a literatura argentina 

encontra os movimentos e constrói-se como arquivo coletivo, a chilena representa uma 

coletividade por meio de seus jornais clandestinos. Enquanto isso, cada narrativa brasileira 

segue seu próprio estilo, seu próprio itinerário, tem seu próprio léxico. Kucinski (2014; 2016), 

urbano, duro, referencial, direto; Rezende (2016), periférica, poética, suave, oblíqua. O que 

os liga é o teor testemunhal (SELIGMANN-SILVA, 2003) de quem fala para si mesmo, a fim 

de revelar para si mesmo, mais do que para revelar ao mundo. Ao contrário da literatura 

argentina avaliada por Ludmer (2013), a literatura brasileira sobre o tema não se avoluma, 

não se configura rede para tornar-se um fio da “imaginação pública” e, na lista de mortos que 

o regime militar assumiu, são poucos os oficialmente reconhecidos camponeses. A ausência 

de literatura insinua o imaginário de que estes efetivamente não lutaram e, portanto, não 

morreram. Foram sempre os da cidade grande que, tentando ilustrá-los, terminaram por serem 

vitimados pelo Exército, como exemplifica a narrativa de Rezende (2016). Este imaginário 

configurado parece ser um pouco menor e instaura desconfiança. 

Outro aspecto relevante dessas narrativas que pode oferecer interessante reflexão é a 

articulação das personagens com os narradores: enquanto em Kucinski (2014; 2016) revela-se 

uma traição por parte das instituições, estas que, em muitos casos, o narrador, tanto de K.: relato 

de uma busca quanto de Os visitantes, sempre teve grandes relações, em Rezende (2016), na 

ausência delas, a cumplicidade do povoado salva a narradora. O povoado analfabeto sabe de 

tudo e age para salvar a professora; a instituição não sabe de nada e, no caso do Instituto de 

Química, sua representante vai questionar a veracidade da história e defender a diretoria que 

demitiu a professora sequestrada pelo governo militar, com o argumento de abandono de 

emprego. Em Outros cantos, sem o intermédio das instituições, a própria população intercede 

dentro das suas possibilidades para receber a estranha, alimentá-la, fortalecê-la e, finalmente, 

proporcionar a sua fuga. Nas narrativas de Kucinski, as instituições, que inclusive se 

fortaleceram com a participação e o apoio das personagens, optam por protegerem-se a si 

mesmas e se escondem através da impessoalidade. De algum modo, é possível ver o aparato 

burocrático das instituições como um facilitador para o abandono do cidadão à sua própria sorte, 

à construção solitária de uma narrativa que não encontrará escuta. 



176 

 
 

Essa interpretação é razoável se pensamos na comparação apenas entre as narrativas de 

Rezende e Kucinski. Entretanto, se ampliamos para as demais narrativas lidas, as instituições 

que efetivamente se materializam como coro são as da repressão, tais como DOI-CODI, o 

Exército e a força paramilitar e sem nome responsável por prender e torturar os divergentes. A 

literatura, então, completa o imaginário sugerido por alguns críticos: não se trata apenas do fato 

de que instituições humanitárias como a Cruz Vermelha, as comunidades religiosas, a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), entre outras, não tenham seu nome repetido muitas vezes nas 

narrativas, mas de que os nomes que efetivamente repetem-se são dos órgãos oficiais, ou não, 

responsáveis pela ofensa aos direitos constitucionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES À DERIVA 

 

Otros, ellos, antes, podían. 

(JUAN JOSÉ SAER, 2001) 

 

A voz de Saer é trazida pela de Fuks (2017), mas este tem uma urgência que, parece, já 

existe há muito tempo. Muito tempo antes de Adorno esclarecer que “escrever um poema após 

Auschwitz é um ato de barbárie” (1998), e poderia acrescentar depois de La Perla, da ESMA, 

depois da Casa da Morte, do DOI-CODI, depois do Estádio Nacional do Chile, depois que o 

absurdo Estado kafkaniano entrou pelas portas das casas e arrastou multidões, mantendo uma 

promessa de retorno eterna: “Otros, ellos, antes, podían”, nós não podemos mais — embora eu 

desconfie que alguns puderam sem poder, alguns fizeram o outro papel, também previsto: o de 

desviar os próprios olhos e o das gentes. Nós não podemos, não poderíamos, o descaso do 

descanso, da festa — e só a necessidade de que haja algum descanso, alguma festa, justifica a 

pausa; depois, é preciso voltar aos assuntos. 

O capítulo de introdução desta tese deixou algumas questões que exigem ser 

recuperadas. Uma delas diz respeito a um possível estágio da literatura de pós-ditadura — 

escrita depois do período ditatorial e abordando este tema — no Chile, na Argentina e no Brasil. 

Tal pretensão é irrealizável no contexto de uma literatura inabarcável em sua totalidade e nas 

questões subjetivas de relevância — a narrativa mais importante, a mais famosa; a menos 

relevante, a menos conhecida. Acrescente-se a isso a fortuna que me ofereceu alguns títulos, 

enquanto me sonegava outros. Feitas estas ressalvas, é possível seguir. 

A urgência do hoje identificada por Fuks (2017) impregna todas as narrativas lidas até 

aqui de um teor testemunhal (SELIGMANN-SILVA, 2003) que as coloca em um grupo especial 

de ficção, este cuja escrita reconhece suas limitações, mas se sente obrigada a se fazer. Não é, 

todavia, o imperativo estético que, primeiramente, impulsiona esse grupo à literatura, embora, 

evidentemente, participe da seleção e da organização dos elementos constitutivos das 

narrativas. Há, de algum modo, em todos elas um acerto de contas possível, o que denominei 

como uma literatura de desforra. 

Na literatura de pós-ditadura da Argentina, as narrativas Una misma noche, de Leopoldo 

Brizuela (2012), e Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Pérez (2012), dão conta 

de um percurso maior, no sentido que parece indicar a passagem por todas as fases que, de 

forma esquemática, organizam o período da ditadura em dois grandes grupos: o dos bons, os 

mortos e sobreviventes idealizados e convertidos em heróis decaídos, e o dos maus, militares, 
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torturadores, empresários corruptos, patriotas às avessas. Isso significa dizer que, nestas 

narrativas, tal dualidade simplista perdeu-se, e é possível encontrar nelas, e no noticiário, tanto 

herdeiros dos militares defendendo e atacando seus pais, quanto filhos de desaparecidos 

questionando as opções paternas. Assim, se o narrador de Brizuela (2012) busca resgatar o pai 

colaboracionista do inferno da culpa para colocá-lo no limbo dos que foram ensinados a 

obedecer, a odiar sem questionar, o livro de Pérez (2012) não deixa de acusar a inocência de 

revolucionários que, determinados a mudar o mundo, terminam por deixá-lo quase insuportável 

para estes filhos sem pais. Estas narrativas operam, então, o deslocamento dos lugares bem 

estabelecidos nos quais o imaginário coletivo colocou os representantes de cada lado da disputa 

para uma espécie de “em trânsito”, em que o pai colaboracionista é também um ignorante, no 

sentido duro do termo, que aprendeu a admirar os detentores do poder e a respeitá-los, e a 

obedecer-lhes conforme a educação militar que, por ter traços indígenas, não merecendo, 

recebeu. Por outro lado, os pais esclarecidos da narradora de Pérez, como se estivessem dentro 

de uma tragédia grega, não foram capazes de ver o movimento suicida no qual entraram. 

Ignorância e inocência, ambas como acusações, completam-se nestas narrativas argentinas. 

Algo desta crítica está presente nas narrativas chilenas, mas, em La sombra de lo que 

fuimos, de Luis Sepúlveda (2009), percebe-se uma possibilidade de humor autocrítico ao narrar 

a incapacidade administrativa dos grupos sob o comando, ou não, de Salvador Allende — 

Sepúlveda consegue efetivamente o riso. Na narrativa argentina, quando há humor, como no 

caso de Pérez (2012), é sarcástico, ácido e, diferentemente do de Sepúlveda, mais intensifica 

do que atenua o que se conta. A narrativa de Paula Carrasco (2014) afasta-se de qualquer humor, 

e ambas as chilenas mantêm a densidade dos antagonismos bem determinados. Apesar disso, 

em Un golpe de agua (2014), o comportamento da personagem colaboracionista encontra uma 

justificativa psicológica ainda mais mesquinha para seu comportamento, uma dimensão 

totalmente pessoal, muito distante da luta contra a ameaça vermelha comunista: o que o 

mobiliza é apenas a vingança e o ciúme que o levam a agir e denunciar a cunhada, o sogro e, 

por fim, o amante da mulher. Se o pai de Una misma noche está cego pela ignorância, o que 

permite algum tipo de desculpa, o de Un golpe de agua age em reconhecimento à sua 

inferioridade para reter aquilo que ama. Neste sentido, o lado dos militares, tanto em Brizuela 

quanto em Sepúlveda, está caracterizado por movimentos de base meramente egoísta, como a 

corrupção — a vida real, através dos processos nos quais a família Pinochet foi condenada, 

legitima o imaginário. 
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Nas narrativas chilenas, e nas brasileiras, lidas aqui, não há ainda a problematização dos 

lugares: o mal ainda é representado pelas forças do Estado, e o bem, ainda que incompetente 

em termos administrativos, ainda que inocente em termos práticos, já que, no caso chileno, teve 

o controle da máquina durante um tempo, está do lado dos revolucionários. 

Un golpe de água apresenta um personagem decisivo para a reflexão sobre as narrativas 

da ditadura: a figura do soldado imberbe executando, sob tensão, as ordens mais absurdas de 

seus superiores e, reagindo sob impulso, atirando e matando. Nas narrativas argentinas, os 

representantes do terror estão todos velhos, como no caso de Pérez, ou experientes, como no de 

Brizuela. No caso das duas narrativas brasileiras, em Kucinski, são experientes, mas não estão 

presentes, são imagens no noticiário televisivo daqueles tempos, ou, quando dentro da ditadura 

(Rezende), não aparecem, são espectrais, estão escondidos, prontos a agir, e agem, caso a ordem 

seja ameaçada. 

Nesse sentido, só a literatura argentina pode trabalhar com imagens dos torturadores e 

sequestradores de criança submetidos a júri — e efetivamente estão nas duas narrativas. A 

desforra no caso chilena se dá através da recuperação de uma fortuna guardada durante a 

ditadura, que servirá para amenizar o sofrimento dos que sobreviveram (SEPÚLVEDA, 2009) 

e na morte da filha do colaboracionista (CARRASCO, 2012). No caso brasileiro, em Kucinski 

(2016), como antecipado, a desforra é criada pela própria literatura, ao expor a um juízo 

particular, de leitores, aqueles que escaparam da justiça. Entretanto, se a desforra atinge seus 

alvos na sociedade civil cúmplice, nas instituições silenciadas e colaboradoras, paradoxalmente, 

termina por ferir quem, na figura do “roteirista de televisão” (KUCISNKI, 2016), também foi 

vítima do maquinário de torturação e manipulação em posto em atividade pelo regime militar. 

Em Rezende (2016), não há desforra contra a violência estatal, mas o tempo, com a bênção do 

poder institucionalizado, permite que algo entendido como “melhoras” chegue aos lugares mais 

pobres. 

A exígua literatura brasileira sobre o tema guarda ainda a sugestiva característica de ter, 

entre seus autores contemporâneos, dois brasileiros-argentinos: Paloma Vidal e Julián Fuks. 

Significativamente, ambos contribuíram com artigos relevantes para refletir sobre o estágio 

atual da nossa literatura, embora não tenhamos escolhido avaliar suas ficções — com já vasto 

repertório crítico. 

A opção por Os visitantes, de Kucinski (2016), concretizou-se porque a narrativa 

problematiza, sob o rótulo de ficção, o retorno que uma única narrativa de pós-ditadura pode 

proporcionar em uma pequena sociedade de leitores. Foi necessário refletir também sobre o 
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primeiro romance do autor, K.: relato de uma busca, e trazê-lo para dentro da tese. Assim, 

afortunamente, Kucinski (2016) materializou “as conquistas” de uma literatura de pós-ditadura 

no Brasil: basicamente o incômodo diálogo. Na comparação com as demais narrativas lidas 

aqui, Os visitantes apresenta-se como um exemplar original, levantando os problemas que tal 

escrita pode gerar em todos os sobreviventes daquele período, mas, sobretudo, nos 

sobreviventes do lado derrotado. É também significativo que não haja nenhum representante 

dos torturadores, do Estado, entre os visitantes — apenas o editor de um programa de rádio, 

que informou ter recebido da direção recomendações para que o narrador não fosse convidado 

para falar sobre o seu livro. Esta situação pode ser interpretada através de Richard (2001) e Jelin 

(2002) pelas leituras dos silêncios, daquilo que não está materializado na narrativa, quer dizer, 

nenhum dos visitantes do narrador de Kucinski, depois que ele publicou o primeiro livro, é 

representante de alguma autoridade estatal, e esta ausência marca a manutenção da estratégia 

silenciadora do Estado, por meio da impossibidade de interlocução e, portanto, asseguradora da 

ordem de um arquivo encoberto. 

Outros cantos de Maria Valéria Rezende (2016) dista das cinco anteriores por construir-

se com uma linguagem poética e por complementar-se com uma gama de temas que mais 

responde às justificativas pelas quais a ditadura se agravou do que narra os desdobramentos do 

agravamento e os consequentes movimentos de resistência. A narrativa de Rezende (2016) é a de 

um exílio interno e, de algum modo, deixa a impressão de que, feito o balanço, a derrota foi menor 

do que geralmente se apresenta, principalmente se a compararmos com narrativa a de Kucinski 

(2016), posto que, em Outros cantos, ao fim e ao cabo, as associações de trabalhadores do campo 

se criaram, a população teve acesso à luz elétrica, bens de consumo e, de um modo ou de outro, 

à alfabetização. 

Conforme observaram Paloma Vidal (2015) e Seligmann-Silva (2014), as narrativas 

brasileiras denotam uma diferença das demais: seus personagens estão sozinhos com suas dores 

e tratam, na medida do possível, de resolver seus traumas do modo que podem — no meio do 

silêncio coletivo, abandonados pelas instituições, depois de tentado o diálogo, só lhes resta 

exilar-se para dentro de si, de suas dores e de seus infortúnios. Ao contrário, nas narrativas 

argentinas, a associação Madres de Plaza de Mayo, vertida Abuelas de Plaza de Mayo, 

desdobra-se em HIJOS, entre outras, que ampliam a repercussão das histórias, para o bem e 

para o mal, de modo a amparar os grupos quando a orientação primeira do Estado é afirmar o 

silêncio — como quando Maria, a narradora de Outros cantos, fica no meio do sertão esperando 

providências que permitirão a construção da escola, ou quando, em K.: relato de uma busca, as 
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autoridades apresentam-se ou se fazem representar apenas para mentir, despistar. No caso 

chileno, ainda que nenhum nome consolidado apresente-se, também uma rede de apoio está 

construída para libertar os presos e, como é o caso de Sepúlveda (2009), promover ações últimas 

de compensação para o lado derrotado. Neste sentido, podemos pensar a trajetória de senhor 

K., em sua cruzada quixotesca, em busca da filha desaparecida, e a narradora Maria de Outros 

cantos, como exemplos de exilados dentro do próprio país. 

No Brasil, a imaginação pública, proposta por Ludmer (2013), em cima de uma 

“realidadeficção”, de algum modo, realiza-se minimamente neste tema e, aqui, portanto, a 

experiência, ainda que de milhares, permanece privada. O exílio brasileiro é exatamente o 

silêncio do Estado, e este só abandona sua forma espectral para se materializar na força policial 

e prender, torturar e matar. Depois, volta a seu estado impessoal e burocrático e ao silêncio, que 

é outra forma de sumir também com os responsáveis. A aparição do Estado, nas narrativas 

brasileiras lidas nesta tese, quando o assunto é o acerto de contas sobre a ditadura, é uma 

aparição de menos, que não se compromete com a construção de um diálogo sobre a verdade. 

Sua aparição é dispersiva para o discurso. 

Seria possível continuar ainda essa sequência comparativa, a exemplo dos encontros e 

desencontros analisados por Grínor Rojo (2016) nos 176 romances chilenos que catalogou em 

dois livros críticos. Entretanto, é mais interessante refletir sobre como essas ficções permitem 

vislumbrar seus países a partir do olhar sobre sua forma literária: o que dizem, como dizem, 

que aspectos apresentam, quais estão ausentes, e, conforme um dos objetivos desta tese, como 

essa leitura fomenta um imaginário sobre o tema. 

Por essa leitura, está claro que a literatura argentina, com a descrição de autoridades em 

julgamentos, os crimes cometidos para a manipulação da imprensa, a denúncia das execuções 

ocorridas já mais de 10 anos de terminada a ditadura militar, e, por outro lado, o reconhecimento 

dos equívocos por parte dos revolucionários, a imaturidade, inclusive vertida em um fanatismo 

inconsequente e violento, se coloca muito à frente, no sentido de realização da elaboração 

ficcional do tema. Na Argentina, o sofrimento dos narradores constitui-se já em uma etapa de 

busca pelo aperfeiçoamento de uma justiça — evidentemente um estágio superior aos casos em 

que não houve uma. Destaca-se ainda nas narrativas a existência de grupos organizados para 

apoiar os descendentes, para recapitular a história, inclusive com a transformação dos espaços 

do terror em espaços de memória, em espaços pedagógicos — como a ESMA apresentada por 

Brizuela (2012) e Pérez (2012). As cerimônias de memória, como a colocação de placas que 

sinalizam os lugares da cidade em que os mortos construíram suas histórias — ainda que estas 
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cerimônias terminem sendo criticadas pela narradora de Pérez (2012), que considera que parte 

destas cerimônias pretende mais divulgar o humanismo das instituições e pessoas a elas 

atreladas do que destacar a memória dos caídos. É, como acabei de escrever, a representação 

da luta por uma justiça melhor. 

A literatura chilena, por sua vez, encontra-se a meio caminho, o que seria coerente, se 

considerarmos que sua ditadura foi a última a terminar — embora em 2020 esse fim complete já 

30 anos. As narrativas lidas não apresentam repertório de justiça formal, como é o caso da 

Argentina. A narrativa de Sepúlveda, porém, permite que os derrotados consigam alguma vitória 

e se esforça por denunciar a série de casos de corrupção por parte dos agentes do Estado, 

permitindo ainda o riso ao contar os casos em que remanescentes das forças derrotadas sabotaram 

empresas de militares tornados ricos pela ditadura. A mais leve das seis narrativas é a que expõe 

o diálogo de um veterano da polícia, com peso da experiência de ter passado pela ditadura e de 

conhecer história, e de uma novata, querendo fazer a coisa certa. É esse policial veterano que, 

como representante do Estado, permite que a balança incline-se a favor dos derrotados e que se 

abra a possibilidade de diálogo. 

Por outro lado, no caso brasileiro, se considerarmos que o silêncio do Estado sobre seus 

crimes deve desdobrar-se em uma série de narrativas, oriunda dos diversos componentes da 

sociedade civil, a fim de forçar uma reordenação da narrativa nacional, a recusa tanto de um, 

da sociedade civil, quanto de outro, do Estado, em seguir o processo terminará por promover 

uma repetição dos crimes. É o que, pensando a anistia brasileira, escrevem diversos autores, 

entre eles, Gagnebin (2010): 

 

Esse passado que insiste em perdurar de maneira não reconciliada no presente, 

que se mantém como dor e tormento, esse passado não passa. Ele ressuscita 

de maneira infame nos inúmeros corpos torturados e mortos, mortos muitas 

vezes anônimos, jogados nos terrenos baldios ou nas caçambas de lixo, como 

foi o caso dos três jovens do morro da Providência no Rio, em julho de 2008. 

O silêncio sobre os mortos e torturados do passado, da ditadura, acostuma a 

silenciar sobre os mortos e os torturados de hoje. (GAGNEBIN, 2010) 

 

Assim, é possível afirmar que o Brasil escolheu quase que totalmente pular o processo 

de reavaliação profunda, e múltipla, de seu passado recente. Quais as consequências dessa 

escolha? Seria possível construir uma linha de raciocínio que vinculasse a representação 

literária e a realidade brasileira em comparação com os demais países? Uma das consequências 

talvez esteja visível no artigo de Kathryn Sikking e Carrie Booth Walling (2007, p. 427-445), 

citado por Teles e Safatle (2010): “estudos demonstram que, ao contrário do que aconteceu em 
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outros países da América Latina, as práticas de tortura em prisões brasileiras aumentaram em 

relação aos casos de tortura na ditadura militar”. Relembrando a análise de Jelin (2002) sobre 

o papel de reflexão da memória narrativa, aquela utilizada para reorganizar a unidade e a 

identidade que determinado evento desmontou, talvez seja possível afirmar que todo esse 

silêncio se dê porque, de fato, a unidade e a identidade brasileira não estejam do lado dos 

torturados, dos mortos e desaparecidos, mas do lado dos torturadores, assassinos e 

desaparecedores. Isso explicaria inclusive o silêncio atual sobre o assassinato em massa 

anualmente efetivado no país. Isso explicaria por que as organizações insistem em colocar o 

número de vítimas da ditadura brasileira em torno de 500 pessoas. 

Nesse sentido, as duas narrativas brasileiras constituem-se já como rara exceção, uma 

vez que, ao que tudo indica, o tema da ditadura não ocupa lugar de destaque no imaginário de 

nossos escritores, sobretudo nos mais jovens, sobretudo naqueles que não têm ninguém na 

família que sofreu de forma severa seus efeitos. Seus narradores representam, uma vez mais, o 

personagem que, sozinho, luta contra a tragédia familiar, principalmente, em Kucinski. A 

manutenção dessa noção de isolamento constitui um paradoxo, já que, desde a virada do 

milênio, todos os anos, pelo menos 50 mil famílias vivem a experiência de perder um ente,96 

boa parte em ações do Estado. Portanto, temos uma distorção significativa do imaginário 

decorrente da leitura das narrativas: como os casos podem ser particulares se são tantos? A 

menos que o imaginário de que são fatos isolados seja fortalecido por uma tradição que 

naturaliza a violência estatal. Conforme atesta a citação de Teles e Safatle (2010) que abre esta 

tese: no caso brasileiro, a violência da ditadura não deveria ser computada por seu número de 

mortos, mas pela capacidade de estender o silêncio pelo futuro. E tal silêncio repercute em todos 

os discursos, sobretudo no ficcional. 

Essa reflexão leva a outra, já antecipada no raciocínio mais contundente que encontrei 

durante a escrita desta tese, ao lado do de Teles e Safatle, representando um problema que, 

passados mais de 40 anos do fim da ditadura militar no Brasil, pouco parece ter mudado: 

transformando em questionamento a afirmação de Rojo (2016), e se nossa literatura e nossa 

crítica estiverem ainda hoje também submetidas àquela repressão, naturalmente, após tanto 

tempo, vertida em tradição? E se os sucessores da direção que demitiu Ana Rosa Kucinski por 

                                                             
96 Esse número está subestimado, já que são mais de 50 mil homicídios por ano a partir de 2003. Números mais 

precisos estão disponíveis no relatório das Nações Unidas, disponível em: https://www.unodc.org/lpo-

brazil/pt/frontpage/2014/05/02-nota-de-esclarecimento-sobre-o-estudo-global-sobre-homicidios-2013.html. 

Acesso em: 12 dez. 2019. 
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abandono de emprego estiverem ainda, mesmo que inconscientemente, pensemos no conceito 

de controle sugerido por Costa Lima (2006), promovendo silêncios e amenizando discursos? 

Dentro das duas narrativas brasileiras, sem dúvida, a que contesta a violência do Estado 

através de uma linguagem violenta, que não se permite a metáfora, é Os visitantes, que mantém 

a mesma intensidade de K.: relato de uma busca. Enquanto a narradora de Outros cantos busca 

uma redenção no lirismo e escreve como o povo de sua narrativa se encontra e se salva na fé. 

Das narrativas de Kucinski, pode-se tomar as palavras de Maria para dizer: “Havia tanto de 

apenas duro, tão que me parecia impossível de romper!” (REZENDE, 2016, p. 110). Assim, em 

termos de narrativa, a literatura de Kucinski aproxima-se da argentina, como Kohan (2002), 

Caparrós (2008) e Brizuela (2012), enquanto Rezende seria um exemplar único dentro da série 

que analisei, mais integrada ao estilo de alguma literatura do sertão brasileiro, em que a 

violência filtrada pela linguagem sofre um segundo filtro lírico, ornamental até. 

Assim, comparando agora essas três literaturas, entendo como compreensível que a 

argentina e a chilena encontrem já alguns críticos saturados do tema da ditadura militar e 

dispostos a enveredar por outros assuntos que interessam e também importam para a literatura. 

No caso brasileiro, repete-se mais uma vez a famosa frase de Alfonso Reyes (1960): “atrasados 

para o banquete da civilização”, nos dispomos a fingir que somos civilizados. E nossa literatura, 

fruto inevitável de uma elite letrada e urbana, representa algo assim também: já chegou aos 

temas mais diversos das megalópodes mais desenvolvidas do mundo, enquanto, até bem pouco 

tempo, a maior parte de sua gente era analfabeta. 
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