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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas 
políticos e culturais, contribuindo assim para elevar o nível 
intelectual do debate público. Em suas páginas, o leitor 
encontrará elaboradas incursões nos campos da teoria polí-
tica (clássica e contemporânea), da teoria social, da análise 
institucional e da crítica cultural, além de discussões dos 
assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colaborado-
res típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das 
diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente 
vinculados a instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no 
Brasil no Data Índice, na América Latina no Clase – Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, no 
International Political Science Abstracts e na Redalyc – Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  
Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na 
Scielo e no portal da Capes.
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APRESENTAÇÃO
Este dossiê tem sua origem em um encontro intitulado 

Memória, Arte e Educação em Direitos Humanos, ocorrido em 
2014 no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 
Paulo (IEA-USP), por iniciativa do IEA e da cátedra Unesco de 
Educação para Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. 
O evento foi coordenado pela professora Rossana Rocha Reis, 
docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH-USP) e do Instituto de Relações Internacionais (IRI-
-USP) e membro do conselho da cátedra Unesco mencionada.

Os textos aqui reunidos trazem reflexões sobre obras lite-
rárias e de artes visuais em sua relação com a realidade brasilei-
ra e hispano-americana. São obras que, de modo característico, 
apresentam em suas tramas elaborações de situações históricas 
marcadas pela violência, pela marginalização, pela censura, por 
um Estado que muitas vezes se tornou ele mesmo terrorista. Os 
artistas tratados produziram tanto durante situações de suspensão 
explícita do Estado de direito e de práticas de violações dos direi-
tos humanos, ocorridas dentro de programas de dominação de 
grupos econômicos e de poder, como também vivendo situações 
pós-ditatoriais, quando a negociação acerca da memória se trans-
forma em uma luta ao mesmo tempo subjetiva e política.

As constantes violações dos direitos humanos tampouco 
cederam imediatamente com a recuperação do Estado de direito 
e o fim do Estado de exceção. Antes, as sociedades latino-ameri-
canas, de modo talvez mais explícito que muitas outras, trazem 
a exceção para o seu modus vivendi político dito normal. Assim, 
enormes discrepâncias no acesso à cidadania e aos bens de consu-
mo são marcas dessas sociedades, bem como a violência derivada 
primeiramente do próprio Estado, que, para manter essa dispari-
dade social, necessita dominar policialmente a população.

A continuidade política que marcou especificamente o pro-
cesso brasileiro de transição para a democracia deixa marcas pro-
fundas na incapacidade de construção de uma memória crítica e 
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coletiva daquele passado. O bloqueio aos processos jurídicos e a 
limitação do acesso à verdade dos fatos, mesmo após o relatório 
da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, são fatores a se des-
tacar e que estão na origem de nosso verdadeiro recalcamento da 
representação da violência estatal durante a ditadura. Daí a neces-
sidade de tornar visível o que aconteceu. A literatura, o cinema 
e as artes de modo geral cumprem um papel importante nesse 
trabalho de desenterrar essa violência da vala na qual foi jogada.

Nesse contexto, a inscrição da violência na literatura e nas 
artes visuais torna-se um ato explicitamente político de tomada de 
partido contra o esquecimento e também contra uma estrutura 
que faculta a continuidade das exclusões e da marginalização de 
boa parte da população. Nas últimas décadas, as artes se reinventa-
ram, assumindo um papel novamente ativo no jogo político. Elas 
tornam-se dispositivos propícios a lançar na sociedade uma luz 
que ilumine essa violência social e as práticas cotidianas de exclu-
são e de esquecimento. Elas permitem tanto um olhar dentro das 
subjetividades, abaladas e, ao mesmo tempo, muitas vezes erigidas 
em espaço de fuga do mundo exterior, como também perscrutar 
a relação dos indivíduos com a realidade que os oprime.

As artes são práticas culturais que, filtrando o mundo pela 
visão dos artistas, deslocam a realidade, e é justamente através 
desse deslocamento que elas possibilitam que “agarremos” o real. 
Sem promessas de redenção ou muito menos de representação 
“fiel” dos fatos, as artes se tornaram performances, ações que 
incidem diretamente em nossas vidas. Elas, por exemplo, podem 
ajudar a demarcar os lugares de memória que são negociados nas 
sociedades pós-ditatoriais: lugares onde aconteceram fatos mar-
cantes, morticínios, centros de tortura, sedes do aparato de repres-
são e casas onde a resistência tentou montar barricadas, bem 
como datas ou outras obras que se tornaram elas mesmas signifi-
cativas como aglutinadoras e agenciadoras de memória. As obras 
são elas mesmas loci memoriae, tanto podem, via uma narrativa, 
delinear vidas que foram ceifadas, “desaparecidas”, restituir, sem-
pre de modo precário e limitado, vidas fraturadas, como também  
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podem servir para despertar a sociedade para uma verdade ador-
mecida. Nesse sentido, elas atuam como um disparo voltado con-
tra o conformismo e o olvido.

Os textos deste dossiê foram divididos em dois blocos: um 
relacionado à literatura e o outro às artes plásticas. No primeiro 
bloco, os artigos de Roberto Zular, Karl Erik Schollhammer e de 
Paloma Vidal tratam do modo como as obras literárias por eles 
selecionadas se inscrevem, quer o referido “eu precário”, quer a 
realidade violenta, quer os jogos políticos em torno da memória 
no contexto da recordação do período da ditadura. Zular aborda 
a obra poética de Paulo Henriques Britto; Schollhammer se volta 
aos romances de Bernardo Kucinski e de Teixeira Coelho; e Palo-
ma Vidal trabalha em cima de autores brasileiros e argentinos, 
com destaque para Bernardo Kucinski e a jovem escritora Mariana  
Eva Perez. Já o artigo de Ana Rüsche e Laura Mascaro relata a 
experiência que elas tiveram ao organizar uma oficina literária vol-
tada para os direitos humanos. Aqui a literatura se apresenta como 
um poderoso meio de educação e transformação pessoal. Esses 
textos mostram a obra literária como um exercício simultâneo de 
leitura e desleitura, que permite lançar um olhar para as sombras, 
redefinindo valores, abalando as narrativas oficiais do “triunfo” e 
inserindo uma polifonia que mais tensiona do que apazigua. Daí 
não podermos reduzir a literatura ao seu efeito catártico, a menos 
que entendamos sob esse conceito, inspirados em Brecht, uma 
conquista de um novo patamar crítico de consciência.

O segundo bloco, voltado para as imagens, é mais alentado, o 
que talvez reflita o fato de vivermos hoje em uma sociedade emi-
nentemente imagética e que demanda de nós uma análise desse 
fenômeno. Nesse bloco, os artigos de duas artistas, Leila Danziger 
(também professora na Universidade do Estado do Rio de Janeiro  
– UERJ) e Fúlvia Molina, mostram projetos que constituem de 
modo explícito poéticas da memória as quais são também políti-
cas da rememoração. A minha contribuição trata justamente da 
obra de Leila Danziger anterior às que ela aborda em seu próprio 
ensaio. Além disso, em um díptico, apresento, paralelamente, a 

LuaNova96_3P_AF4b.indd   9 10/9/15   8:31 AM



obra da artista portenha Eugenia Bekeris. Já a contribuição de 
Ricardo Brodsky Baudet faz ao mesmo tempo uma reflexão sobre 
as origens e o significado do Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, de Santiago do Chile (que ele dirige) e uma reflexão 
sobre projetos artísticos que essa instituição abriga. O ensaio de 
Moacir dos Anjos e o de Tania Rivera e Izabela Pucu se debruçam 
sobre curadorias específicas, respectivamente a exposição Cães 
sem Plumas e a exposição Bandeiras na Praça Tiradentes, com a 
intenção de estabelecer conceitos que permitam uma compreen-
são nova e profunda da produção artística brasileira voltada para 
essa interface política. Por fim, o artigo de Janaína Teles faz um 
levantamento histórico e uma reflexão sobre ícones de memória 
da ditadura, de 1964 a 1985: o projeto que resultou no livro Brasil: 
Nunca Mais e três locais em São Paulo: o Portal do Presídio Tira-
dentes, a Vala de Perus e o Memorial Mariguella.

O encontro que deu origem a esta publicação foi marcado 
por intensos e calorosos debates. Vale lembrar que, além dos auto-
res deste dossiê, nele também estiveram presentes os artistas ale-
mães Horst Hoheisel e Andreas Knitz (cujas obras são tratadas nos 
textos de Fúlvia Molina e de Janaína Teles); os participantes da 
mesa voltada ao cinema, Ismail Xavier e João Batista de Andrade; e 
os da mesa de encerramento, sobre dança, Marika Gidali e Cássia 
Navas. Por diferentes motivos, lamentavelmente, eles não pude-
ram participar deste dossiê, mas, na medida do possível, suas con-
tribuições foram incorporadas aos debates que reverberam aqui.

Aproveito para agradecer à Rossana Reis pela iniciativa de 
realizar o evento e o magnânimo convite para que eu coordenas-
se este dossiê. Agradeço também à generosa acolhida que rece-
bemos durante o evento no IEA-USP e à providencial aceitação 
por parte do conselho editorial da revista Lua Nova em abrigar o 
presente dossiê. Fica a torcida para que o debate em pauta con-
tinue a reverberar e ajude na criação de uma cultura crítica da 
memória, não reificada e engessada.

Márcio Seligmann-Silva
ORGANIZADOR
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Lua Nova, São Paulo, 96: 15-37, 2015

ENCAROÇADA DE ESTRELAS: ALGUNS POEMAS 

DE PAULO HENRIQUES BRITTO E A TRANSIÇÃO 

DEMOCRÁTICA

Roberto Zular

Manhã engole essa noite
Encaroçada de estrelas

(PHB, Macau, 2003, P. 29)

Transição?
Há um emaranhado confuso na experiência recente de nos-
sa transição democrática que, a princípio, impediria qual-
quer possibilidade de escrever sobre o assunto. Contudo, 
essa mesma confusão – atrelada ao modo como o autorita-
rismo e os próprios militares conduziram essa passagem – 
parece ter-se tornado um dos aspectos mais relevantes a ser 
pensado. Passadas mais de duas décadas, ainda estamos “em 
transição”, como se isso justificasse o convívio cotidiano 
com traços ditatoriais e com a impossibilidade de discutir o 
solo mesmo no qual se baseia nossa democracia.

O estudo dessa transição ganha relevo na medida em 
que autores como Anthony Pereira (2010) defendem que o 
controle sobre a transição e também a natureza das demo-
cracias após a transição foram extremamente afetadas pelos 
diferentes contornos institucionais dos regimes militares 
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do Brasil e do Cone Sul. O que quer dizer que ditaduras 
como a brasileira, fortemente legalistas, puderam contro-
lar melhor o processo de democratização e de achar solu-
ções de continuidade mais evidentes, como a manutenção 
do aparelho repressivo. Pereira destaca ainda que muitas 
decisões tomadas durante o regime não foram repudiadas 
e mesmo leis totalmente arbitrárias continuaram em vigor.

Como corolário dessa intricada e frágil passagem entre 
autoritarismo e democracia espraiou-se por todos os lados – 
e na literatura não poderia ser diferente – uma política pau-
tada em estruturas consensuais, ou melhor, na formação e 
manutenção do consenso como pauta primeira da política 
e que tem a forja do plano real, no nível econômico, como 
seu método mais explícito.

Tudo parece indicar para a perpetuação de uma rela-
ção com o passado autoritário que não se completa, mas 
não porque ela advenha de um processo de ressignificação 
ou de um luto contínuo (como uma “democracia por vir”), 
mas exatamente porque ela se deu de maneira autoritária e 
de um modo rápido demais. A velocidade, aliás, parece ser 
aquilo que foi preciso para suturar o viés autoritário.

Basta ver o modo como a construção das bases legais 
dessa longa transição democrática foi construída às pres-
sas: um “golpe” transformou o Congresso em Assembleia 
Nacional Constituinte, 24 senadores não foram eleitos, 
cinco artigos da Constituição sequer foram votados e, eis 
um exemplo evidente do que trataremos aqui, o atual 
vice-presidente da República se gaba de ter acrescentado 
sozinho, no final da comissão de redação, o termo “har-
mônicos” do artigo 2º da Carta Magna1.

Dentro desse quadro, percebe-se que a formação de 
consenso se deu por uma forma muito peculiar de relação 

1  Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 2º: “São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judici-
ário”. O conchavo contido nesse “harmônico” não deixa de ser significativo.
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com a lei, na qual o legal e o ilegal operam juntos em um 
mesmo funcionamento. A própria velocidade da formação 
desse aparato legal deixa um infinito número de rastros 
irresolúveis, que acirram a possibilidade de se estar, ao mes-
mo tempo, dentro e fora da lei.

Se um dos traços do golpe militar, como de todos regi-
mes autoritários, foi separar corpo e lei2, em um processo de 
triagem que define de modo violento a quem a lei se apli-
ca, o novo consenso parece operar por um modo de rela-
ção com a lei, com a regra e com a própria subjetividade, 
como uma espécie de encenação pautada em dois discursos 
concomitantes: o que aceita e formula a regra e o que a 
relativiza por se tratar de um mero teatro que não é feito 
exatamente para ser seguido, ou melhor, para ser seguido 
sem que se acredite nele; o que permite a todo momento 
divergir de si mesmo, da própria regra e dos papéis institu-
cionais que ela cria.

Não se trata de dizer aqui que tudo continuou igual, 
nem de diminuir a importância da função negativa da 
democracia como regime que se opõe à opressão, à 
repressão; muito menos se trata de dizer que estamos 
diante de um Estado de exceção que se perpetua (essa 
espécie de banalização do Estado de exceção curiosa-
mente é defendida até por Eros Grau enquanto ministro 
do Supremo Tribunal Federal3). Trata-se de um escopo 
menor, de tentar ver através da poesia a indeterminação 

2  Essa separação colocava a arte em um amálgama confuso de contracultura e di-
tadura, expressão corporal e tortura. É um jogo difícil em que se é obrigado a jogar 
com as regras do outro. Nesse movimento, o próprio lastro começa a ruir e as pa-
lavras aos poucos vão perdendo sua estrutura de organização, apontando para um 
novo modo de circulação dos discursos quase paralelo à perda do lastro ouro que 
sustentava o sistema monetário internacional. O Brasil entra na pós-modernidade 
por essa perda de lastro instaurada entre corpo e linguagem pela violência da dita-
dura. As palavras cedem à imediatidade e perdem sua possibilidade de mediação, a 
própria enunciação da lei traz no seu corpo as marcas da violência.
3  Ver sua introdução ao livro de Carl Schmitt, Teologia política (Belo Horizonte, 
Del Rey, 2006).
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que se produz sobre o lugar da política em uma lógica 
pautada na definição e repartição dos corpos a partir de 
lugares predefinidos4.

Mantivemos nessa ideia de transição uma espécie de 
fantasia democrática, como se o mecanismo imaginário 
de sua constituição e a forma burocrática de sua norma-
tização continuassem a ser uma marca constitutiva. No 
excesso de leis, direitos, princípios, em que rapidamente 
foram definidos os meios e as partes envolvidas, a luta se 
trava a partir de então por formas de inclusão. A extensão 
dos interesses e o debate sobre sua aplicabilidade gerou 
uma luta para saber não quais são os direitos mas quem 
tem a possibilidade ou não de fazer valer os direitos que 
estão no texto constitucional. O que há de mais demo-
crático na Constituição é reconhecer uma pluralidade 
de pessoas, gêneros, culturas, classes, empresas que estão 
fora dela, mas, ao mesmo tempo, ficamos diante de um 
paradoxo, pois, ao reconhecer esses direitos, se produz 
uma inclusão exclusiva como forma legal e se transfere 
para outra esfera – da gestão administrativa5 – as formas 
de partilha.

Biodiversidade
Creio que um poema de Paulo Henriques Britto (PHB) não 
poderia ser mais significativo no bojo dessas questões. Até 
por ser um poema que apareceu pela primeira vez em 1998 
e que se tornou o poema de abertura do livro Macau, publi-
cado em 20036:

4  O que se discute aqui, portanto, não são os direitos – absolutamente necessários –, 
mas a transformação da política em uma mera gestão de direitos.
5  Esse argumento parte de A era da indeterminação (Oliveira e Rizek, 2007), espe-
cialmente o artigo de Chico Alvim: “Política numa era de indeterminação: opaci-
dade e reecantamento”.
6  Trataremos neste artigo basicamente dos poemas de abertura dos livros Macau e 
Tarde (de 2007) e da série “Até segunda ordem” do livro Trovar claro (de 1997). 
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Biodiversidade

Há maneiras mais fáceis de se expor ao ridículo,
que não requerem prática, oficina, suor.
Maneiras mais simpáticas de pagar mico
e dizer olha eu aqui, sou único, me amem por favor.

Porém a quem se preste a esse papel esdrúxulo,
como há quem não se vexe de ler e decifrar,
essas palavras bestas estrebuchando inúteis,
cágados com as quatro patas viradas pro ar.

Então essa fala esquisita, aparentemente anárquica,
de repente é mais que isso, é uma voz, talvez,
do outro lado da linha formigando de estática,
dizendo algo mais que testando, testando, um dois três,

câmbio? Quem sabe esses cascos invertidos,
incapazes de reassumir a posição natural,
não são na verdade uma outra forma de vida,
tipo um ramo alternativo do reino animal?

Começando a ler o poema pelo fim, poderíamos dizer 
que, com boa dose de humor, se traça aí um paralelo algo 
desesperado entre a forma de vida latente no poema e o 
mundo animal. A poesia encarnaria uma forma de vida 
em extinção, que justificaria um pedido desesperado de 
salvação – só o outro pode reconhecer-me como sujeito – 
como se o poema fosse uma espécie de casco a ser habita-
do por outros corpos7. O problema se complexifica, contu-
do, quando se desdobra esse reconhecimento na lógica de 
garantia da biodiversidade do planeta. O humor algo tenso 

7  Talvez não por coincidência, é diante da pergunta a respeito de um “cágado 
virado” que, no início do filme Blade runner, o caçador de androides (Ridley Scott, 
1982), se descobre se o entrevistado é ou não um replicante. 
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talvez resida nessa ambiguidade (o desespero e o descaso, 
a demanda e a desfaçatez), pois, ainda que “tipo um ramo 
alternativo” (grifo nosso), invoca-se um sistema de classifi-
cação e repartição dos corpos pelo poder para justificar sua 
própria existência. 

Eis uma imagem forte do jogo democrático que se for-
mula, ainda segundo Rancière, como a parte dos que não 
têm parte (o “demos” na raiz de democracia), isto é, uma 
paradoxal forma de inclusão excludente ou exclusão inclu-
siva. O próprio leitor fica sem saber direito seu lugar nes-
sa história (ou será que só o professor poderia decifrá-la?), 
e, no final, o poema, ou a dúvida quanto ao lugar de sua 
enunciação (é mesmo um poema?), resta pairando na for-
ma de pergunta.

Há um jogo ventríloquo que remonta a certa tradi-
ção na literatura brasileira e, claro, lembra as peripécias 
do narrador machadiano. Ao chamar a nossa atenção 
para a escrita, produz-se uma voz, aqui também pouco 
confiável, pois que desfala o que escreve e escreve algo 
diferente do que diz. 

Para quem ocupava o posto de arte máxima até o sécu-
lo XVIII, é preciso admitir que alguma coisa aconteceu na 
política da voz encarnada na poesia. Evidente aqui uma 
crise de representação: é preciso justificar por que alguém 
pode constituir um espaço discursivo, uma voz que mere-
ça ser ouvida ou que mereça ascender à esfera do sentido, 
sob pena de ficar desesperada, estrebuchando, como se 
também fora dessa exposição ela não existisse. Aquilo que 
precisa se expor para que dele tenhamos experiência, mas 
que perde sua própria natureza no curso dessa exposição. 
Entre o privado da voz e o público do poema, joga-se toda 
uma política da escrita, embora o próprio poema tenha de 
questionar o lugar que ele ocupa nessa esfera pública.

Dentro desse quadro – como na gestão de papéis sociais 
que confunde a política com o Estado e sua distribuição de 
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cargos, verbas, bolsas –, o sujeito da política ou do poema, 
clamando pela sua sobrevivência como forma de defender 
a biodiversidade, se aproxima muito de um sujeito cínico 
sempre a dois passos entre o que faz e o que diz e continua- 
mente disposto a explicar um pelo outro no sentido que 
tratam Sloterdijk (1987), Zizek (1992) e Safatle (2008). Ele 
se inclui excluindo-se e se exclui incluindo-se, está dentro e 
fora ao mesmo tempo, ainda que uns formulem as regras e os 
outros ocupem os papéis. Essa falsa consciência esclarecida, 
submetida a duas leis – o imperativo do gozo e da normativi-
dade –, é capaz de produzir distorções performativas em que 
a contradição entre a enunciação e o enunciado se anulam 
sem que se produza uma contradição performativa no sen-
tido proposto por Habermas de invalidar e desconstituir o 
enunciador como um agente válido na esfera argumentativa  
do espaço público. Essa parece ser uma estrutura bastante 
evidente da enunciação do poema e, em boa medida, de 
uma parte da poética de PHB.

Claro também que aqui é preciso pensar na comple-
xidade da enunciação literária, embora seja importante 
notar uma espécie de literalização da metáfora, como se 
ela quase prescindisse de se desdobrar em imagem. Esse 
paradoxo enunciativo também não anula completamente 
a voz e o ritmo que pressionam a seu modo esse cinismo. 
Nesse ponto também, os poemas de PHB ficam critica-
mente no meio do caminho, “como se a vida fosse água” e 
escorresse pelas mãos.

Até mais. Heroísmo não é a minha
Em certo nível, a formulação cínica da enunciação perpas-
sa todos os livros de Paulo Henriques Britto, que trazem 
em seu aparente formalismo uma lógica cruel do funcio-
namento das práticas discursivas do Brasil pós-golpe, onde 
se encarna no mesmo ato de fala a regra e a contravenção, 
a inclusão e a exclusão. Esse movimento se coloca muito 
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claramente em uma série de sonetos de seu livro anterior, 
Trovar claro, intitulada “Até segunda ordem”8, onde, aparen-
temente, um contrabandista fala, por meio de sonetos, com 
seu comparsa. Os cinco sonetos têm como título a data de 
escrita de cada um deles.

Desde o primeiro, salta aos olhos a organização nor-
mativa da atividade e a suspensão implícita no comando 
de espera “até segunda ordem”. Na construção ficcional da 
enunciação do poema, essa espera (e sua relação arbitrária 
com a possibilidade de um novo comando normativo que 
pode mudar tudo “à mercê do latejar de um músculo”) é 
fundamental para a formulação da hesitação prolongada 
entre regra e quebra da normatividade com novas regras 
e que tem a ver com a própria estrutura rítmica dos “sone-
tos”. Essa expectativa também é responsável por apontar a 
promiscuidade discursiva, a tensão entre a voz e a escrita, 
e mesmo para a estrutura narrativa. Tudo se passa na imi-
nência de um desvelamento, com a barra pesando cada vez 
mais até o último dos poemas (Britto, 1997, p. 43): 

(19 de janeiro)

Até esta chegar às suas mãos
eu já devo ter cruzado a fronteira.
Entregue por favor aos meus irmãos
os livros da segunda prateleira,

e àquela moça – a dos “quatorze dígitos” – 
o embrulho que ficou com o teu amigo.

8  Augusto Massi já havia apontado para esse funcionamento na orelha de Tro-
var claro: “O tom geral é quebrado somente por ‘Até segunda ordem’: mantida a 
fachada métrica do conjunto, sentimos que foram arrancadas as tábuas que com-
põem o solo estrutural da narrativa. No limiar da ficção, camadas cifradas de fala 
deixam entrever o esgarçamento e a promiscuidade da sociedade brasileira: depu-
tado, padre, doutor, policial”. 
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Eu lavei com cuidado o disco rígido.
Os disquetes back-up estão comigo.

Até mais. Heroísmo não é a minha.
A barra pesou. Desculpe o mau jeito.
Levei tudo que coube na viatura,

mas deixei um revólver na cozinha,
com uma bala. Destrua este soneto
imediatamente após a leitura.

Num país em que a sobrevivência cotidiana está permea-
da de contravenções e em que até há pouco tempo qualquer 
forma de resistência à ditadura jogava para ilegalidade seus 
cidadãos, chama a atenção o modo como a regulação norma-
tiva externa se interioriza como contraste entre forma e con-
teúdo, tornando a regra do soneto uma forma de exclusão da 
fala do contrabandista, produzindo uma distorção performa-
tiva, o que revela também o modo como a própria formula-
ção da regra enquanto retórica refinada traz no seu bojo algo 
da ilegalidade do contrabandista9. Exclui incluindo a fala do 
contrabandista ao mesmo tempo que inclui a subversão da 
lei como parte de sua constituição. Ou ainda, cria o imaginá-
rio de um exímio sonetista contrabandista, o que não deixa 
de ser uma leitura do poema.

A figura do contrabandista também não é má como 
figura do poeta, entre as tantas figuras pós-albatroz que 
PHB traz para os poemas. Mas um contrabandista nas bor-
das da lei ou demandando um reconhecimento pelo siste-
ma legal, via soneto, que funciona como disfarce ou códi-
go a ser criptografado. No caso da literatura, no entanto, a 
alfândega é o campo literário.

9  Isso também acontece com o ritmo, questão abordada na seção “Não, essa voz 
não é tua” deste artigo.
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Biodiversidade literária
Como se pode ver na segunda estrofe de “Biodiversidade”, 
o poema se constrói em torno da possibilidade escancarada 
de leitura por um professor ou crítico que, mais do que ler, 
procuraria decifrar o poema. Aqui também o seu papel é 
esdrúxulo como o ridículo do escrever – o uso de proparo-
xítonas também parece calculado –, mas instaura um hori-
zonte de expectativas que corrobora em muito a estratégia 
enunciativa agora girando em torno de um campo literário 
que é internalizado no poema, como parte de sua efetiva 
condição de enunciação e como ficcionalização paródica 
de seu funcionamento. 

Se atentarmos para a enunciação do livro Macau, vere-
mos a marca de uma grande editora, o papel brilhante, 
a gramatura alta, a referência ao trabalho de professor e 
tradutor, em suma, a função-autor colocada em funciona-
mento por alguém que ocupa de forma legítima todas as 
posições do campo, e que, no entanto, subsume essa posi-
ção autoral (a encenação do próprio campo como disse-
mos) em um enunciado intencionalmente pouco sofistica-
do (o mero desejo de aparecer), que se desdobra também 
em uma fala desleixada no corpo de um verso em forma 
aparentemente fixa, instaurando uma enunciação cínica. 
Ficamos entre todas as esferas de legitimação do livro, a 
aparência de um acabamento formal e uma fala que se diz 
tão desolada, como alguém que se envergonhasse do móvel 
narcísico de sua exposição.

Essa encenação do campo traz em seu bojo uma trans-
formação dos modos de controle do discurso que se deu 
com a abertura democrática. O Brasil sai do golpe militar 
com um campo literário fortemente estabelecido. Isso acar-
reta um sem-número de instâncias mediadoras da produ-
ção, circulação e recepção, que vão desde a universidade até 
as formas de financiamento público, apoio, patrocínio, prê-
mios, bolsas, editoras, jornais etc. Essas instâncias acabam  
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funcionando como uma nova forma de polícia (nos termos 
de Rancière), atada à formação de um campo literário rela-
tivamente autônomo (não sonhamos durante todo o século 
XX com ele?) e seus modos de controle a partir de posições 
que se ocupam no seu interior.

Todos esses fatores, desde a política até o campo literá-
rio, e mesmo as dificuldades de formalização dessa matéria 
complexa, tornam predominante aquilo que Rancière cha-
ma de formação de consenso, isto é,

[…] a tese de que a antiga forma da política, a do conflito, 
caducou. A forma moderna é a do concerto, para lidar, 
entre parceiros responsáveis, com os dados objetivos 
que se impõem a todos. Segundo essa interpretação, as 
perturbações das democracias e as catástrofes totalitárias 
resultaram do fato de que os problemas reais da sociedade 
eram recobertos pelo jogo de sujeitos fictícios e por seus 
combates de fantasmas. Seres abstratos fantasmáticos – 
classes, povo, proletariado, luta de classes – impediam a 
identificação dos atores reais e dos problemas objetivos 
da situação. O consenso é a objetivação total dos dados 
presentes e dos papéis a distribuir (Rancière, 2006, p. 379). 

Nesse sentido, é sintomático que o último grande deba-
te no campo da literatura, com peso para deslocar seu modo 
de funcionamento, tenha sido no final dos anos de 1980, e 
que, desde então, segundo Heloísa Buarque de Holanda no 
seu Esses poetas – uma antologia dos anos de 1990 –, “as pala-
vras de ordem agora são negociação, articulação”. Tudo se 
passa como se a natureza do literário ou do poético, assim 
como o evidente desdobramento econômico de toda ques-
tão democrática tivessem se naturalizado a tal ponto que 
toda forma de dissenso soasse como mera inadequação. Cla-
ro que, à medida que sai de cena, o dissenso como possibi-
lidade de rediscutir os pressupostos e o próprio “conflito 
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sobre a constituição mesma do mundo comum”, a teoria 
literária também perde a razão de existir.

Um soneto de abertura do livro Tarde, publicado após 
Macau ter recebido vários prêmios, evidencia como a ence-
nação do campo torna-se parte constitutiva da forma nos 
poemas de Paulo Henriques Britto (2007, p. 9):

Op. cit., pp. 164-165

“No poema moderno, é sempre nítida
uma tensão entre a necessidade
de exprimir-se uma subjetividade
™numa personalíssima voz lírica

e, de outro lado, a consciência crítica
de um sujeito que se inventa e evade,
ao mesmo tempo ressaltando o que há de
falso em si próprio – uma postura cínica,

talvez, porém honesta, pois de boa-
fé o autor desconstrói seu artifício,
desmistifica-se para o ‘leitor-

irmão...’” Hm. Pode ser. Mas o Pessoa,
em doze heptassílabos, já disse o
mesmo – não, disse mais – muito melhor.

Um poema como esse só é possível em um contexto no 
qual não há mais nada a revelar, nenhum sentido oculto, a 
própria decifração é parte da encenação e, no final das con-
tas, tudo já está dado nesse jogo de cartas marcadas da crítica. 
Isso permite passear pelos papéis do campo, formatar em um 
soneto um texto crítico, ou traduzir seus próprios poemas, ou 
ainda fazer crítica em outros; essa encenação também desdo-
bra continuamente a anulação recíproca entre enunciação e 
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enunciado, regra de composição e a fala que enuncia, sobre-
pondo ritmos e desfazendo formas fechadas da tradição. 

Do mesmo modo que em “Biodiversidade”, a constru-
ção se dá, por um lado, como se o enunciado fizesse troça 
da própria enunciação – os poemas são muito construídos, 
mas, no fundo, são ridículos, são só uma forma de querer 
aparecer –; por outro lado, também a enunciação anula 
esse enunciado, tanto pela legitimação do livro quanto pelo 
poema que estamos lendo, cuja forma, de fato, revela um 
interesse insuspeitado.

No cais úmido e ínfimo do eu
Neste ponto, voltemos ao “Biodiversidade”. Podemos dizer 
que o começo do poema bascula entre o eu ideal e o ideal de 
eu, entre a democracia performativa e a representativa, entre 
o “eu” que quer ser amado pelo que é ou ter de se transfor-
mar em um ideal para ser amado, entre bastar ser para ser 
reconhecido ou defender todo o processo de mediação da 
política e da arte. O que se coloca mais seriamente em jogo 
aqui é, no contexto em que vivemos, o lugar do eu na esfera 
pública, ao mesmo tempo que se torna impossível acreditar 
minimamente nessa encenação10.

Mas ainda assim, veja-se que se trata de uma poética 
do “eu”, posto aqui como parte do enunciado a se chocar 
com a estratégia de enunciação, o tempo todo reclaman-
do da pena desse “eu” não poder existir de verdade, nem 
ter de fato sumido com a pós-modernidade, a sociedade de 
massas, a globalização. O fato é que, no turbilhão dessas 
experiências, há a “quitinete do eu”, de um sujeito que não 
consegue sair de sua esfera de dominação, quase como se o 
ego, e não isso nem o supereu, fossem o maior drama.

10  Essa necessidade de consenso e a manutenção de estruturas imaginárias básicas 
comuns é expressamente defendida por Britto (2001) no artigo sobre tradução 
“Desconstruir para quê?”. 
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Esse território que dá título ao livro – Macau –, primeiro 
entreposto europeu na Ásia, traz muito do assunto do livro: 
lugar que até há pouco ainda se falava português, lugar não 
lugar, espécie de cisto rodeado de mares, outras culturas, 
outras línguas, às quais ele também resiste, da mesma forma 
que a poesia, como uma espécie de sobrevivente. 

Esse lugar em torno do qual se constrói toda uma estra-
tégia de enunciação: um eu que pode falar do eu enquanto 
objeto, um “eu” que se torna uma terceira pessoa, desarticu-
lado de mim mesmo também como uma parte de mim fora 
de si, como um enxerto, incluído no exterior ou excluído 
no interior, um cisto – Macau, a quitinete do “eu” forjada 
no seio do ego, na sua multiplicação incessante como que a 
evitar qualquer deslocamento do seu lugar, ainda que míni-
mo, um lugar garantido das forças de fora ou das pressões 
do inconsciente. Como uma forma de totalizar a experiência 
dentro de papéis já dados e encenados, parecida com aquilo 
que descrevemos sobre a democracia, como algo que totaliza 
a experiência reduzindo as possibilidades de conflito.

Talvez aí resida a grande metáfora entre o papel do 
“eu” e o rigor da regra formal de composição (“o múnus 
público da coisa” [Britto, 2003, p. 14]), como duas esferas 
que se colocam lado a lado sem que uma possa determi-
nar a outra, ou entrar em um jogo de retroalimentação. É 
o pensamento da enunciação correndo em paralelo com a 
forma do poema, enquanto os enunciados por todo o livro 
ficam a justificar essa distorção:

Há uma saída – falar, falar muito (18)11

Em torno da mesma toalha
A discutir a difícil questão 

11  Os números entre parênteses referem-se às páginas de trechos variados de poe-
mas de Britto (2003).
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Porque todo argumento sempre encalha
Quando se tenta explicar a certeza
Que inspira o que dispensa explicação (41)

A compulsão sem culpa
De dar sentido a tudo (13)

Naturalmente sei que isso é banal,
E que o sabê-lo é mais banal ainda.
Melhor seria simplesmente ser, sem preocupar-se

Em ser original. Porém esse desejo
É a própria quintessência da banalidade;
E a consciência disso então... (57)

Nessa espiral infinita de explicação da explicação, jus-
tificativa contínua entre o eu e seu papel público, de uma 
enunciação que tem sempre o “eu” como objeto e em 
que a própria estrutura sutura com explicações a possibi-
lidade de qualquer dinâmica de ressignificação, e que se 
contrai como coisa “sólida, consistente/ artificial” (Brit-
to, 2003, p. 17), para se soltar como “um balão” ou “um 
míssil” (veja-se que são outras formas de próteses/bol-
sões), e que ficam ali no limbo entre o reconhecimento  
e a indiferença, sem que possamos saber a que se refere o  
“é claro que é difícil” que termina esse poema: se à utili-
zação das regras ou se à posição subjetiva que elas colo-
cam em jogo.

Esses finais, que se repetem por todo Macau, apontam 
para o fato de que nada é mais complexo nesse jogo do que 
terminar o poema, o que se torna a parte mais frágil dessa 
poética de refrações, dissonâncias que beiram a banalidade 
do banal: as coisas param (andam), “mesmo sem assunto”, 
“E agora basta”, “e depois nada”.
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Claro também que, como já explicitou Giorgio Agam-
ben, na medida em que o poema vive da tensão entre 
duas séries (semiótica e semântica) que, na modernida-
de, não se encontram, terminar o poema é sempre um 
problema, mas aqui chama a atenção o fechamento que 
se traduz em uma espécie de tangente vazia, como expo-
sição da neutralização em que giram a enunciação e o 
enunciado. “Mais dura a delícia que sabe/ sua própria 
anulação” (Britto, 2007, p. 60).

A experiência do poema se aproxima aqui dos parado-
xos da experiência da democracia como luta pela partilha do 
sensível, pela distribuição dos corpos, pela formação de dis-
senso sobre o que é real. O fosso que se cria entre a fantasia 
que sustenta o sistema e sua regulação meramente burocrá-
tica gera uma tematização contínua da distância que sepa-
ra seus pressupostos e sua realização. Afinal, a Constituição 
cidadã e seus avanços não podem ser negados, nem a expe-
riência do poema. Essa tematização contínua da defasagem 
que separa o sujeito da norma ou da justificação democrática 
que fundamenta a própria Constituição transforma o espaço 
da lei em uma espécie de foro no qual não cabe o sujeito 
senão agentes e subordinados, operadores enfim. 

Embora estejamos em um funcionamento democráti-
co, trata-se aqui de uma relação com a lei que não implica 
sua internalização, mas uma inclusão excluindo, produzin-
do uma distância que permite encená-la, e entre a ausência 
de internalização e a encenação abre-se um eixo infinito de 
explicações racionais para a própria consciência da defasa-
gem que essa racionalidade produz.

Esse jogo potente de remissões aproxima-se do modo 
pelo qual a ideia de transição encarna um jogo político em 
que estruturas foram mantidas atreladas a formas legais e 
mesmo a um excessivo legalismo que rege os corpos como 
sujeitos de direitos e os configura por essa demanda. Essa 
simulação opera por um tipo de relação com a regra, não 
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mais como oposição corporal, separando corpo e lingua-
gem, consciente e inconsciente, mas um modo pelo qual 
a linguagem é internalizada como espécie de ilha no ego 
(o fechamento da forma), Macau – desdobrando a consci-
ência na consciência que produz um falso inconsciente, o 
qual, nos poemas, se mostra por esse mecanismo infinito de 
explicações e justificações. 

Não, essa voz não é tua
O que se processa aqui, se estivermos certos, é todo um 
novo modo de se lidar com a lei enquanto regra no interior 
do poema, dentro do paradigma do consenso que confi-
gura boa parte da nossa experiência democrática. O cam-
po literário vira palco no qual se articula o poema e que o 
poema mesmo encena12 e se explicita todo um conjunto de 
regras: os poemas são nomeados sonetos, tercinas, quadras, 
bagatelas, e a própria transgressão dessas formas também é 
nomeada. No entanto, não é possível identificar-se com a 
forma nem sair dela. É quase a dor da ausência de sintoma, 
do convívio com próteses ou como se a própria consciência 
tivesse se tornado uma cripta, prótese que vive da explica-
ção da regra e de sua impossibilidade de efetivação.

Mesmo a aparência anárquica dos versos em “Biodiver-
sidade” se dá por não ser possível reduzi-los a uma escansão 
silábica, na verdade, independentemente do número de síla-
bas (que giram entre doze, treze e catorze), a maioria deles 
pode ser divida em dois versos de seis sílabas, o que garante 
uma tensão entre a regra e uma organização muito própria 
do ritmo. Esse jogo entre a fala e o número (quase como se 
o segredo desses poemas fosse a necessidade de lê-los em voz 
alta) permite estar ao mesmo tempo na regra e fora dela.  

12  Isso se encena mais claramente no livro seguinte, Tarde, com o poema “Op. cit. 
pp. 164-165”. E cá não estou eu aqui o professor de literatura vexado de “ler e 
decifrar,/ essas palavras bestas” (“Biodiversidade”, Macau).
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E mais, toda quebra desse jogo é semanticamente motiva-
da: o “sou único” de fato se incrusta entre duas frases de seis 
sílabas; assim como “então essa fala esquisita aparentemente 
anárquica” e “dizendo algo mais que testando, testando, um, 
dois, três”, produzem essa esquisitice de aparência anárqui-
ca em versos de catorze sílabas e que expõe a voz no corpo 
da escrita como quebra rítmica. Isso também opera no final 
do poema com os cascos invertidos incapazes de reassumir a 
posição natural, ao mesmo tempo clamando por serem vistos 
e destoando do todo como eventos da “biodiversidade”13.

Ao leitor, nessa estrutura argumentativa do poema, 
caberia colocá-los, pois, de pé, o que significa jogar o jogo 
dos seus paradoxos: como se todo o peso do julgamento 
que ninguém havia feito antes caísse sobre nós. Tipo um 
cara que vai ao médico para saber se está doente, numa 
dependência do outro para existir ou mesmo para adoecer. 
Esse deslocamento da voz quase que encenada no palco da 
escritura – uma oralidade brutal que perpassa todo o livro 
– cria ainda mais um nível de enunciação que nos coloca 
entre duas lógicas que se anulam mutuamente. 

É que é próprio da voz responder a duas ordens simul-
tâneas: o corpo e a palavra, ou de modo mais explícito, a 
ordem do som, do sopro, do envelope sonoro, do desejo, e 
por outro lado sua organização em palavras, sentido. Essa 
voz do outro que transforma o grito puro da criança em gri-
to para, dando ao grito uma dimensão semântica, como o 
clamor que percorre todo o poema, as palavras estrebucha-
das como cascos pedindo o corpo da voz. Como responder 
ao mesmo tempo à sedução da voz e ao traço distintivo da 
palavra? Não seria a voz essa outra forma de vida que clama 
por existência no palco da biodiversidade?

Aqui talvez seja necessário retomar o que diz Rancière 
sobre a relação entre dissenso e voz. Para Rancière, a questão 

13  Com as rimas entre perfeitas, esdrúxulas e toantes acontece a mesma coisa.

LuaNova96_3P_AF4b.indd   32 10/9/15   8:31 AM



33

Roberto Zular

Lua Nova, São Paulo, 96: 15-37, 2015

crucial do político está não no reconhecimento da voz como 
pura existência e que pode ser lida como ruído, som fugaz, 
mugido, enfim, como uma instância aquém da palavra, mas 
na potência de enunciação que essa voz carrega, isto é, na 
medida em que essa voz estabelece outro modo de relação 
com a palavra, o que desloca os próprios fundamentos da 
relação na comunidade de seres falante. O reverso político 
dessa palavra sem voz, sem corpo, órfã da democracia, é para 
Rancière a necessidade intrínseca que liga democracia e lite-
ratura, como se a esta coubesse dar o corpo que falta àquela. 

Nesse limite entre a voz e o outro, a voz e sua articula-
ção, joga-se o universo dessa fala esquisita, uma voz parada 
(que imagem para o poema!), formigando estática, no ima-
ginário de um teste da verificação da presença do outro (a 
própria presença do corpo aqui está em questão), operan-
do como função fática como se ao telefone, ao microfone, 
em um rádio amador. Essa voz como chamado e a iminên-
cia sempre precária do encontro.

Mas esse horizonte de possibilidade, como se apontasse 
para algo aquém e além do jogo de remissões, talvez resi-
da na possibilidade de levarmos a sério a aproximação do 
poema com uma espécie do reino animal, isto é, como uma 
forma de vida. O que caberia questionar no consenso em 
que o poema opera é a própria partilha do que se entende 
por animalidade, por natureza, ou de qual mundo estamos 
falando quando dizemos “macau”, “eu”, “poema”. Mesmo a 
banalidade das tantas versões do mundo tornam-se risíveis 
na nossa cara e o relativismo é posto em xeque:

É a mais nova versão do real.  
Não tão bela quanto a anterior,  
que no último verão fez furor  
e não deixou vestígio. É natural.14

14  “Três sonetos grotescos”, V (Tarde).
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O problema que se coloca aí talvez não seja o de admi-
tir muitas versões para o mesmo mundo, mas de discutir 
a própria existência desses mundos. O que permitiria afir-
mar que o problema não está nas versões nem na voz ou no 
reconhecimento de uma dissonância entre o que se fala e 
o que se faz: o problema central talvez não esteja na fala, 
mas na escuta, na necessidade de escutar e se fazer chamar 
e não de dizer. Escuta que coloca em jogo outros mundos.

É o movimento que se delineia de forma mais clara e 
ainda mais irônica em:

História natural

Primeira pessoa do singular:
a forma exata da sombra difusa.
Quem fala sou sempre eu a falar.
A máscara é sempre de quem a usa.

No entanto, é preciso dizer-se – mesmo
que a moda agora mande (e a moda manda,
e muito) acreditar que o eu é o esmo,
o virtual, o quase extinto, o panda

desgracioso da história do Ocidente,
a devorar o alimento cru
que já não sabe como digerir.

Leitor amigo: para. Pensa. Sente.
Conheces bem o gosto do bambu,
o ardor nas entranhas. Tenta não rir.
(Britto, 1997, p. 83)

A ironia é reveladora do descompasso, mas não dei-
xa de ainda uma vez insinuar-se quanto o conflito dessa 
primeira pessoa do singular que se instaura no poema 
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como um panda metafórico imposto pela moda (e o gos-
to compartilhado do bambu) aponta um limite indigerí-
vel, um resto não simbolizável que fica a arder (não só) 
nas entranhas.

Digerir, ruminar, extrair o sumo do que não tem fundo, 
tentar não rir do girar em falso dessa enunciação. E, como 
no “Biodiversidade”, aqui também o panda em extinção 
aparece como figura do poeta (mais uma imagem pós-alba-
troz) como que a fazer do poema um chamado e um espaço 
em que só os corpos – ainda que patéticos, ou por força 
desse pathos – podem reinstaurar a enunciação (e de certo 
modo significá-la para além de suas remissões infinitas).  

Se de fato tentarmos não rir ou formos a fundo no gozo 
desse riso, a demanda que se processa aqui, como uma voz 
que clama pela presença do outro (leitor amigo), atua como 
um movimento intrínseco às condições de possibilidade de 
sua própria existência. Algo da ordem de uma biodiversi-
dade, de outros modos de articulação daquilo que chama-
mos vida como forma particular de encontro do corpo com 
outros corpos e as relações sociais que atravessam essa troca 
por meio da linguagem. 

Com Wittgenstein, sabemos o quanto a poesia pode 
ser vista como uma forma de vida em um sentido muito 
preciso de jogo, de colocar em jogo, jogar na e com a lin-
guagem. De modo totalmente metafórico e no limite do 
ridículo, o panda ruminante e os cágados estrebuchando 
inúteis colocam em jogo a poesia como forma de vida, 
como possibilidade de um campo da experiência que, sem 
ela, não teríamos acesso.

E chegaríamos aqui em uma posição política insuspei-
tada: talvez o reverso do cinismo seja a possibilidade de 
multiplicação da própria possibilidade: poetas, críticos, 
pandas, cágados, poemas. O cinismo é uma solução fácil 
para essa percepção do limite do humano, da literatura, 
do direito, da política.
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O cinismo caminha sobre os escombros de todas essas 
instituições (homem, literatura, direito, política), mas as 
mantêm intactas, como uma crença sob a ausência de cren-
ça que sustenta um desejo sem o qual a vida não é suportá-
vel. Nos poemas de PHB, poderíamos formular a hipótese 
de um gesto que evidencia esse problema, encena uma dis-
torção cínica, mas também instaura um imaginário burlesco 
de formas de vida no lugar do homem, da poesia no lugar 
da literatura, do mundo no lugar do direito, do político no 
lugar da política.

A manutenção do poema e suas formas aparentemente 
fixas, deixam entrever esse lugar em que o “cais ínfimo do 
eu” cede para outra topologia na qual – como os corpos na 
cama – cada mundo perde seus contornos. Espécie de aca-
lanto de corpos lidos pelos corpos (como no último poema 
de Macau): forma de vida que recusa toda substancializa-
ção do humano, toda prévia definição do direito, como se 
Macau fosse também esse lugar fora dos universos predefi-
nidos do mundo contemporâneo.

A força desses poemas reside também nessa possibili-
dade que abrem de entender algumas dinâmicas que atra-
vessam a política, a poesia e a subjetividade. Fazem mesmo 
sonhar com uma esfera do político – e não da repartição 
política – onde os corpos produziriam a partilha do sensível 
como forma de dissenso, como quer Rancière. Dissenso até 
mesmo quanto às regras do jogo. Para parar com Rancière  
(2006, p. 374): “um conflito sobre a constituição mesma do 
mundo comum, sobre o que nele se vê e se ouve […] não 
pode ser a confrontação de parceiros já constituídos sobre 
a aplicação de uma regra geral a um caso particular”, mas 
obrigar a criação de outros contextos, produzir formas de 
dissenso, de invenção conflitual: o sujeito político como 
uma potência de enunciação para produzir mundos que 
ainda não existem.
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 A HISTÓRIA NATURAL DA DITADURA

Karl Erik Schollhammer

O encerramento dos trabalhos da Comissão Nacional da 
Verdade em 2014, por ocasião do cinquentenário da insta-
lação de uma ditadura militar no Brasil, convida para uma 
reflexão sobre o papel das artes e da literatura diante da 
memória autoritária. Este ensaio analisará como a violência, 
as infrações dos direitos humanos, que em escala mundial 
só demonstram aumentar e piorar, e a barbárie do autorita-
rismo não extinta com a democracia política aparecem na 
literatura.

A literatura sempre teve importante papel de teste-
munho e de memória desse tipo de atrocidades ao ofere-
cer vivências afetivas de realidades, que, em uma narrativa  
fria da história, frequentemente são reduzidas à escala 
pasteurizada dos eventos políticos ou exploradas comer-
cialmente na extrapolação midiática de seus efeitos mais 
espetaculares. 

K. – Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski
Exemplo recente é o romance K. – Relato de uma busca, de 
Bernardo Kucinski, originalmente lançado em 2011, e que, 
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em várias traduções – alemão, espanhol, italiano e hebraico, 
entre outras –, já ganhou ampla divulgação internacional. 
No Brasil, o romance foi finalista em concursos literários 
importantes – Portugal Telecom e São Paulo de Literatura, 
ambos de 2012 – e, com seu relançamento em 2014, obteve 
novo destaque e divulgação pela atualidade do tema de que 
trata. 

Em uma estrutura fragmentária de textos curtos, desen-
volve-se uma história situada em São Paulo, em 1974, sobre 
um pai judeu que vive a desaparição da filha, universitária 
e militante de uma organização de esquerda. No prefácio 
do romance, o autor salienta a ficcionalidade da narrati-
va, apesar de ser resultado de um trabalho de memória da 
desaparição da própria irmã nas mãos das forças repressi-
vas da ditadura militar. Kucinski, professor aposentado da 
Universidade de São Paulo (USP), jornalista, conselheiro 
do primeiro governo Lula e cientista político conhecido, se 
inspira na história real vivida pelo pai, polonês refugiado 
do nazismo no Brasil, e cria assim uma relação histórica de 
paralelismo entre o fascismo alemão e a repressão da dita-
dura brasileira. Um paralelo que despertou interesse inter-
nacional no lançamento da tradução alemã do romance 
durante a Feira do Livro de Frankfurt de 2014. O interes-
sante aqui é observar a maneira com que a narrativa cons-
trói sua referência histórica em uma aposta realista susten-
tada sobre alicerces significativos.

Em primeiro lugar, de uma simulação documental 
biográfica, apoiada em registros fragmentários e ficcionais 
narrados em terceira pessoa sobre o desaparecimento da 
filha do personagem. Ao assumir ficcionalmente o olhar do 
próprio pai, Kucinski cria uma estrutura textual complexa, 
não linear e elíptica, que arma a trama, com tons kafkianos, 
a partir do esforço patético contra a burocracia do poder, 
de uma pessoa cada vez mais investida na procura da filha 
desaparecida. A crescente obsessão na busca insistente do 
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personagem arma um forte apelo afetivo para o leitor dian-
te daquilo que permanece indizível e nunca explicitado des-
critivamente nas evidências textuais: os fatos consumados, 
penosamente previsíveis – o sequestro e assassinato da filha 
por agentes da ditadura. Trata-se assim de um testemunho 
simulado de uma experiência real de fatos históricos conhe-
cidos, que mistura a referência histórica real e factual com 
a vivência subjetiva e emotiva de modo bastante caracterís-
tico para o realismo histórico na literatura. É verdade que o 
romance se distancia do romance histórico tradicional pela 
facilidade com que abre mão dos detalhes documentais e 
sua proposta ficcional não é revisar fatos nem combater 
revisionismos de uma história que é, em grande parte, con-
sensual, apesar de todas as divergências ideológicas que sua 
interpretação política e contextual também possui. Sua ori-
ginalidade enquanto narrativa encontra-se muito mais na 
interpretação dos dilemas afetivos vividos pelo personagem 
do pai, os quais se desenvolvem ao longo do percurso frus-
trado e reconfigura o perfil de sua identidade.

Talvez possamos considerar a narrativa um trabalho 
de luto vicário de alguém que sofreu a perda da irmã e do 
cunhado e, simultaneamente, presenciou a incompreensão 
do drama vivido pelo pai. Não importa, a transferência da 
história vivida na ficção pelo pai para a história não relatada 
do autor, personagem implícito do romance, representa um 
enorme apelo afetivo para o leitor ao mesmo tempo que 
produz um efeito contundente de veracidade realista.

Em lugar da ficção histórica, cujas descrições livres per-
mitem preencher os fatos ignorados pelos historiadores, o 
relato de Kucinski ganha autenticidade numa construção 
literária minimalista da própria falha constitutiva do teste-
munho subjetivo, incompleto e inacessível. Lançando mão 
de uma estrutura fragmentária, com uma narrativa elabo-
rada na tradição estética modernista, insinua e encena os 
impedimentos na denúncia do conteúdo explícito da his-
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tória, por ser submetido à estrutura traumática, condição 
impossível de experiência diante do real histórico. Dessa 
maneira, o romance concilia, em um coquetel poderoso, 
os extremos do documentarismo memorialista fiel aos fatos 
objetivos da repressão política durante o governo militar 
com a vivência afetiva do testemunho subjetivo do pai, 
simulado pela construção ficcional.

“Até os nazistas, que reduziam suas vítimas a cinzas, 
registravam os mortos”, observa o narrador, mas, na dita-
dura militar, “as pessoas desapareciam sem deixar vestígios” 
(Kucinski, 2012, p. 27). É a construção e preenchimento 
desse vazio que o autor procura através de um conjunto de 
formas breves e textos de gêneros diversos, recompilados 
em uma estrutura arquivista, documentos, cartas, transcri-
ções, memórias de diário, conversas, falas de agentes da 
repressão, atas de reuniões universitárias, mensagens da 
clandestinidade, informes, relatos de encontros e, final-
mente, um post scriptum do próprio autor sobre a impossi-
bilidade de colocar um ponto final e de representar e supe-
rar o cerne da angústia. Eis a dificuldade que organiza a 
estrutura desconexa como um espelho da impossibilidade 
representativa de uma vivência cujo impedimento reflete, 
de certa maneira, a impossibilidade traumática de expressar 
a violência sofrida pela filha do protagonista. 

K. chegou a compor vários cartões com registros de episódios, 
diálogos, cenários. Mas ao tentar reuni-los numa narrativa 
coerente algo não funcionou. Não conseguia expressar os 
sentimentos que dele se apossaram em muitas situações pelas 
quais passara, por exemplo, no encontro com o arcebispo. 

Era como se faltasse o essencial; era como se as palavras, 
embora escolhidas com esmero, em vez de mostrar a 
plenitude do que ele sentia, ao contrário, escondessem ou 
amputassem o significado principal (Kucinski, 2012, p. 133).
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Aproximando-se dessa maneira de uma poética do indi-
zível para dar conta do trauma, a narrativa constrói uma 
referencialidade subjetiva, que, ao expor as limitações da 
consciência do sujeito diante do real da vivência testemu-
nhada, ganha um novo crédito que o depoimento e a nar-
rativa em primeira pessoa há muito perdera. Em outros 
exemplos contemporâneos, de modo notório no romance 
premiado de Michel Laub – O diário da queda –, essa mes-
ma figura narrativa se trivializa e abre um amplo terreno 
de simulação ficcional do trauma subjetivo, não de sua rea-
lidade, senão de seu sintoma, que, de modo tranquilo, se 
alia com as ambições de experimentação formal e sucesso 
comercial. Não se trata de questionar a importância histó-
rica do testemunho como figura heurística na apropriação 
de memórias da história política, apenas se observa o esva-
ziamento que acompanha a popularização de seu modus 
operandi na cultura contemporânea de subjetividades sobre-
-expostas e que joga a perder o ganho já havido pela litera-
tura, agora reencontrado em uma voz autêntica de depoi-
mento e denúncia.

Alguns fragmentos textuais do livro de Kucinski 
adquirem características de documentos: atas, cartas, 
transcrições de diálogos, entradas de diários e outros 
aparentes restos textuais resgatados de um arquivo 
real ou imaginário, formatos discursivos que oferecem 
uma “realidade” indexical ou indicial aos fragmentos. 
Sua aparição documental como vestígios da história se 
sobrepõe à função representativa e também à bela for-
ma retórica e narrativa da escrita que antes era funda-
mental para a elaboração literária do texto. Percebe-
-se uma simulação da realidade textual que converte 
os fragmentos em resíduos narrativos de um percurso 
pelos corredores da máquina do poder estatal, cuja vio-
lência se expressa tanto no discurso de recusa quanto nas 
ações sigilosas da repressão militar e policial. Produz-se, 
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assim, uma espécie de materialidade ou substância discur-
siva, cuja realidade histórica não se encontra apenas na 
simulação de seu conteúdo significativo, mas na sua forma 
fragmentada de resto arquivístico. Os fragmentos textuais 
equivalem a outros dejetos cotidianos – um pedaço de jor-
nal, um fragmento de escrita, um guardanapo anotado –, 
inseridos na elaboração ficcional da história.

O efeito dessa inserção é uma descontinuidade que, 
por um lado, foi visto pelos críticos como um comentário 
metaficcional aos perigos da representação, à maneira dos 
pintores modernistas quando introduziam um pedaço de 
manchete real na pintura de um jornal sobre uma mesa de 
café. Mas como bem observou Jacques Rancière, não se tra-
ta nessa composição apenas de exaltar seu valor documen-
tal, senão de flagrar uma potencialidade dupla de historici-
dade que acompanha qualquer objeto na era da história e, 
certamente, também os objetos textuais em sua natureza de 
objeto linguístico perceptível. A história está embutida na 
coisa em sua materialidade e também dobrada na potencia-
lidade de criar destinos que, na composição da narrativa, 
se acoplam a outros fragmentos. No momento em que se 
libera a história de sua característica de exemplo e a nar-
rativa da história de sua composição formal de “submissão 
à representação, multiplicam-se as possibilidades figurativas 
que todas as formas de desfiguração usufruem” (Rancière, 
2014, p. 81; tradução do autor).

É dessa maneira que surge, nesse formato de romance, 
um texto com características expressivas que abrem mão 
da hegemonia da representação para criar na leitura uma 
espécie de cenário afetivo dos restos textuais, induzindo 
assim ao impacto corporal da performatividade, uma espé-
cie de corredor polonês a ser percorrido sob o efeito de 
atos linguísticos “quase reais” ou “quase objetivos”, que, 
simultaneamente, alavancam a experiência “quase viva” 
da realidade intrínseca à representação. Assim, o romance  
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de Kucinski realiza uma das utopias construtivistas do 
modernismo: a criação de uma obra literária toda feita de 
materiais avulsos e residuais de um mundo em descompo-
sição. Além disso, dirige esse projeto criticamente contra a 
própria “literatura”, representada no romance pelas ambi-
ções de bem escrever poeticamente do personagem prin-
cipal, ao romper com as estruturas tradicionais de gênero, 
com a estilística e com a verosimilhança representativa. 
Na literatura brasileira, essa combinação que reformata 
uma das tensões criativas do modernismo está presente, 
por exemplo, no romance de Luiz Ruffato, Eles eram mui-
tos cavalos, de 2001, que também concilia a experimenta-
ção expressiva da escrita modernista com um compromis-
so realista de trazer para dentro da obra a realidade em 
sua concretude de índice ou vestígio material, elaboran-
do assim uma estrutura romanesca complexa, com mate-
riais de certo modo antirrepresentativos. A diferença no 
romance de Kucinski é a força da própria história, no caso 
levada pelos encadeamentos racionais da ditadura militar 
em sua lógica cruel e repressiva de silêncio, que atua de 
modo contraditório no cerne da dinâmica narrativa. No 
texto citado de Jacques Rancière (2014), o filósofo argui 
que a potência particular da história é de consumar qual-
quer forma existente da literatura, ao mesmo tempo que 
a destrói e a elimina. Confere sobre toda matéria sem for-
ma, assim como faz sobre toda escrita estabelecida, “a pos-
sibilidade de ser convertida em um elemento no jogo das 
formas. A era da antirrepresentação não é a era do irrepre-
sentável. É a era do alto realismo” (Rancière, 2014, p. 81; 
tradução do autor).

História natural da ditadura, de Teixeira Coelho
Em contraste com a voz narrativa investida na imersão 
subjetiva na história política e repressiva, expressa no 
romance de Kucinski, outra dimensão de escrita se abre 
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no romance História natural da ditadura, do paulista Tei-
xeira Coelho (2006), também professor da USP e reco-
nhecido crítico de arte.

Trata-se de um romance-ensaio em cinco partes, ou um 
volume contendo cinco “livros”, como diz o próprio narra-
dor ao final do romance. Um vasto material autobiográfi-
co e memorialístico é submetido a um discurso analítico e 
ensaístico, cujo alvo é explorar a estrutura política da ditadu-
ra militar e do autoritarismo do século XX de modo geral. 
Como no exemplo do romance K., há aqui também certa 
construção analógica entre diferentes momentos repressivos 
e revoltosos, a começar pelo surgimento do fascismo alemão, 
abordado já no primeiro livrinho intitulado “Portbou”, no 
qual se discute a morte de Walter Benjamin na cidade de 
mesmo nome, seguido pela referência à ditadura argentina, 
tema do segundo livro, “Sur”, que gira em torno da amizade 
entre o narrador e o artista plástico argentino León Ferrari  
e sua denúncia dos abusos do governo militar argentino. No 
terceiro livro, “30”, discute-se a violência revolucionária e 
autoritária na Itália da década de 1970, protagonizada por 
organizações radicais como o Potere operaria e, no quarto livro, 
“Teoria da tristeza”, as memórias dos tempos de residência 
em Paris sob o impacto dos movimentos estudantis são cos-
turados por uma complexa discussão entre esses eventos his-
tóricos e referências a obras da arte ocidental de Tintoretti e 
Turner a Luis Malle e Visconti e conceitos de análise política 
de Walter Benjamin a Giorgio Agamben. 

Seria impossível dar conta aqui dessa miríade de fios 
tecidos pela memória pessoal e subjetiva, entremeados 
por reflexões ensaísticas e cuja estrutura anacrônica, des-
contínua e descentrada é um dos temas do livro. Seu pró-
prio movimento proliferativo em que as frases se desdo-
bram sempre do seu interior, com a multiplicação de ora-
ções subordinadas, descontrolam e desafiam a sequência 
lógica e racional das frases principais. De modo errático, 
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esse movimento de desdobramentos acelerados atrasa os 
argumentos definidos a favor de cadeias sugestivas e asso-
ciativas, que permitem misturar as memórias do passado 
com um raciocínio no presente, sem fechar a estrutura 
narrativa e sequencial. 

Assim, se misturam dois níveis claramente polares, uma 
memória pessoal e autobiográfica que, como uma longa 
viagem de muitos encontros, amores, vivências e passagens, 
se entrelaça com aprendizagens na filosofia, na história da 
arte e nas lutas políticas, propulsando uma discussão teórica 
que tematiza as condições de possibilidade de seu projeto 
literário. Esse outro nível se identifica na costura discursiva 
entre a história política e as diferentes meadas das histó-
rias biográficas e autobiográfica. O narrador principal, em 
primeira pessoa, muitas vezes acompanhado pela namorada 
Ana M., é claramente um “eu” ensaístico que assina com o 
nome do autor. A realidade dos eventos históricos se mistu-
ra com os relatos ficcionais ou ao menos recontados. 

Mas de que maneira é um livro sobre a ditadura? O 
autor não pretende ser um protagonista na luta contra o 
autoritarismo, seu testemunho é mais um depoimento de 
alguém que participou pouco ou nada no processo políti-
co, mas que aqui relata a história dessa periferia ou linha 
de fuga de quem se afasta do centro dos acontecimentos. 
Por outro lado, é um relato que continuamente se coloca 
como interrogação sobre a lógica intrínseca da ditadura e 
das revoluções políticas, seja falando da Revolução de 30 
(que levou Getúlio Vargas ao poder), do fascismo italiano 
ou das ditaduras militares argentina e brasileira, sempre se 
esforçando por extrair as figuras e padrões estruturais des-
sa constelação de poder, cuja natureza aparentemente é de 
se repetir ao longo da história. Em função conjunta desse 
esforço analítico, do estilo narrativo de romance e dos temas 
flutuantes abordados por quem não está necessariamente 
numa posição privilegiada diante deles, se pode identificar 
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nesse livro uma alternativa ao relato testemunhal que tem 
protagonizado a maior parte da literatura sobre a ditadura 
militar no continente americano e cujo representante mais 
recente talvez seja Bernardo Kucinski.

É sabido que a “era do testemunho” – nas palavras de 
Shoshana Felman e Dori Laub (1991) – se inicia com o pro-
cesso contra Eichmann em Jerusalém, em 1961, em que se 
permitia o depoimento de testemunhas oculares de sobrevi-
ventes, os quais ofereciam uma denúncia muito mais emo-
cional do que o processo de Nuremberg no final da década 
de 1940, quando só se admitia a apresentação objetiva de 
evidências documentais. As características desse novo teste-
munho e sua relação com a exploração do trauma e com 
uma cultura da memória foram amplamente analisadas em 
âmbito nacional e internacional e o impacto de sua figu-
ra epistemológica extrapolou as fronteiras do jurídico e do 
político, deixando sua marca nítida na literatura, no cine-
ma e em toda a indústria de entretenimento.

As obras de Kucinski e Teixeira Coelho  
e a ossada de Mengele
Para ajudar na comparação entre as duas obras literárias em 
questão, é importante registrar o surgimento de outra abor-
dagem à mesma questão, cada vez mais atual pelas frequen-
tes infrações dos direitos humanos na perspectiva global.

No livro Mengele’s skull, do arquiteto israelita E. Weizman 
e do crítico literário norte-americano T. Keenan, os autores 
sugerem que o processo de identificação das ossadas de 
Josef Mengele, encontradas em 1985 na cidade de Embu das 
Artes, no Estado de São Paulo, provocou a emergência de 
uma mudança paradigmática no processamento de restos 
humanos e sua exposição como evidência nos fóruns legais.

A investigação em torno da fuga de Mengele para a 
América do Sul gerou a hipótese de que o criminoso teria 
vivido seus últimos anos em São Paulo, sob identidade falsa 
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até morrer afogado em 1979. Quando, seis anos mais tar-
de, sua cova foi aberta, deu-se início a um processo investi-
gativo inaugurando o que Keenan e Weizman (2012) cha-
mam de um paradigma forense marcadamente diferente 
do paradigma documental que caracterizara os processos de 
Nuremberg, por um lado, e o paradigma testemunhal iden-
tificado com o processo de Eichmann em Jerusalém. No 
caso do suposto cadáver de Mengele, o desafio para a equi-
pe de legistas era concluir, com uma certeza científica mais 
forte do que a probabilidade circunstancial, que a ossada 
encontrada era do esqueleto do médico nazista.

No âmbito da investigação forense, o objetivo normal-
mente é determinar o que exatamente ocorreu na cena do 
crime, mas, no caso da ossada de Mengele, a interrogação era 
outra. A pergunta aqui era: Quem é você? Tratava-se de iden-
tificar os restos do esqueleto a partir de uma perspectiva bio-
gráfica, procurando nos ossos sinais gravados de ocorrências 
vividas: acidentes, violências, doenças. Assim, as ossadas eram 
interpretadas como uma imagem da vida vivida, como se fosse 
uma superfície sensível maculada pela exposição à vida, assim 
como uma fotografia é resultado da exposição à luz rebatida 
sobre o objeto. O médico legista responsável, o norte-ameri-
cano Clyde Snow, batizou esse trabalho de identificação dos 
restos humanos de biografia dos ossos: osteobiografia.

A analogia com o mundo das imagens não foi gratuita, 
nem a importância das imagens para conseguir evidenciar 
a identidade entre as ossadas e a pessoa em questão. Com 
o uso das novas tecnologias de vídeo e de exposição foto-
gráfica, a equipe realizou a gravação de imagens da vida de 
Mengele sobrepostas à caveira encontrada, o que permitiu 
convencer os juízes da coincidência perfeita entre o objeto 
(a caveira) e a pessoa (o rosto de Mengele). 

Foi uma conclusão científica importante, a inauguração 
de uma nova exposição tecnológica dos fatos. Entretanto, 
mais importante do que o avanço tecnológico foi, segundo 
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Keenan e Weizman (2012), o reconhecimento do desafio 
retórico intrínseco do processo. Nesse sentido, fundiram-
-se, durante o processo, a dimensão da representação com a 
dimensão da exposição: por um lado, houve a representação 
dos ossos no fórum (forense possui a mesma raiz latina de 
fórum) da justiça; por outro lado, o dispositivo técnico desen-
volvido permitira que os objetos “falassem por si mesmos”, 
como uma espécie de “linguagem das coisas”. Weizman 
e Keenan acentuam essa dimensão retórica do paradigma 
forense, o qual explicita o sentido de uma estética forense 
exatamente na criação de um novo regime de visibilidade 
que se impõe com certa força política no convencimento do 
público. Trata-se de um processo complexo por abranger 
aspectos tecnológicos na análise dos registos e também dis-
cursivos e retóricos. Os autores sugerem que envolve a figura 
retórica da prosopopeia, definida como a fala em que o orador 
oferece aos objetos inanimados uma voz própria (Weizman 
e Keenan, 2012, p. 28). A historiadora de arte francesa Jean-
-Marie Mondzain (2009) amplia essa analogia ao discutir o 
duplo sentido do termo prosopopeia. Significa tanto dar ros-
to à pessoa como fazer falar o que não possui rosto ou voz. 
Esse entrelaçamento entre verbo e imagem, entre ouvir e 
ver, está no conceito de Quintiliano de evidentia in narratione, 
ou seja, tornar visível e evidente ao narrar. Uma verdade que 
se mostra enquanto falada e, ao mesmo tempo, se impõe e 
convence. É essa fala que habita o visível que desloca a ilusão 
de uma presença e converte o visível em endereçamento à 
escuta, em uma mensagem implícita do exposto compreen-
sível para o interlocutor.

Voltando ao livro de Teixeira Coelho, podemos caracte-
rizar alguns traços estruturais e enunciativos definidores de 
sua narrativa na perspectiva desse desafio retórico colocado 
pela estética forense. Lembremos a estrutura particular do 
romance formado por cinco “livros”, dos quais já mencio-
namos quatro. O quinto tem o mesmo título do romance –  
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História natural da ditadura –, o que convida o leitor à refle-
xão sobre seu significado particular. A leitura dessa parte 
rapidamente revela que é aqui que a estrutura se amarra na 
figura do quincunx, cinco partes em que quatro formam um 
quadrado centralizado pela quinta parte como nos cinco 
pontos de um dado. Essa figura é clássica e descreve tanto 
uma forma de plantação, uma técnica de jardinagem e irriga-
ção, formações militares, estruturas moleculares, figurações 
astrológicas e místicas e formas retóricas. É também uma 
maneira simples de compor cinco partes, como acontece no 
livro, e em que o elemento central e final amarra as quatro. A 
inspiração para a apropriação do quincunx, Teixeira Coelho 
encontra no romance Os anéis de Saturno, em que o autor, o 
alemão Winfried Georg Sebald, adota a figura do escritor e 
personagem Thomas Brown, o qual, no livro Garden of Cyrus, 
de 1698, discute o princípio do quincunx. No clássico de Bro-
wn, a meditação sobre a universalidade desse princípio de 
composição procura mostrar a relação entre natureza e arte 
e a divina ordem geométrica e estética na realidade objeti-
va do mundo. Não é casual que Teixeira Coelho se aproprie 
exatamente desse elemento que indica, para Sebald, uma 
possível latência narrativa procurada por trás das vagâncias 
de seus personagens. A inspiração de Sebald está presente 
em muitos aspectos do romance de Teixeira Coelho, a come-
çar pelo título – História natural da ditadura –, que remete ao 
livro de ensaios Luftkrieg und Literatur, intitulado na tradução 
portuguesa como História natural da destruição (Sebald, 2003 
[1999]). Essa versão retoma claramente a ideia benjaminia-
na, amplamente presente em Sebald, de uma história natural 
como alternativa à história humana ou de uma naturalização 
da história humana. Assim, como em Benjamin e em Sebald, 
encontramos no estilo do ensaísmo ficcional um esforço de 
superar o depoimento subjetivo na análise e interpretação 
de constelações objetivas. Se os quatro pontos do quincunx 
representam as quatro perspectivas testemunhais cardinais, 
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o quinto demarca uma estrutura objetiva, porém latente e 
não visível a olho nu, que permite relacionar as singularida-
des das vivências relatadas e a repetição de certas figurações 
aparentemente amarradas a determinações trágicas: o sui-
cídio enigmático, a perda culpada do filho ou da filha e a 
tentação do poder entre outras. Assim, o jogo com o realis-
mo neoplatônico e especulativo do quincunx, proveniente da 
ideia renascentista do mundo como um livro em que se pode 
enxergar a assinatura divina, desencadeia uma hermenêutica 
extrema, que permite identificar relações estruturais entre 
fenômenos naturais e artificiais, assim como entre eventos 
históricos e contingências biográficas, e sugere uma determi-
nação imanente por trás do arbítrio subjetivo de uma histó-
ria de vida conduzida pelo amor, pela arte e pelo idealismo 
devoto de uma causa maior.

O narrador de Teixeira Coelho não abre mão da sensi-
bilidade subjetiva de observação e de memória, mas a escrita 
é um exercício de interpretação objetivo, em que o discurso 
é chamado para o real através das fotos inseridas, dos fatos e 
nomes, índices dêiticos de um real os quais amarram a nar-
rativa a determinado tempo e espaço. Não por acaso, um 
exemplo significativo é encontrado no artista argentino León 
Ferrari, amigo do autor que o presenteia com uma obra, na 
realidade um caderno com recortes recolhidos durante os 
anos mais duros da ditadura militar argentina. O caderno foi 
iniciado em 1976 e era um conjunto de notícias em que os 
assassinatos e desaparecimentos apareciam indicialmente sem 
endereçamento político de denúncia. Quando publicado no 
exílio em poucos exemplares, o título dado fora Nosotros no 
sabíamos e explicitava uma denúncia cujo conteúdo precipi-
tava como em um processo químico que deixa um coágulo 
duro obstruindo a livre circulação das palavras e dos signos. 
São evidências cuja força não é revelar algo desconhecido, 
pois já sabemos do que fala, e, por isso, seu esforço de incluir 
a realidade na escrita não deve ser confundido com docu-
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mentarismo. Não se tratava de levar a realidade à literatura, 
senão intervir na vida tratada por via da literatura e segurar 
esses sinais comprometendo a escrita ao desafio do índice.

***

Assim como se mostrou uma tensão epistemológica na cultu-
ra contemporânea entre uma perspectiva testemunhal e uma 
perspectiva forense, entre a empatia subjetiva diante da valo-
rização de certo objetivismo engajado, o argumento desse 
ensaio tornou possível entender parte da produção literária 
e artística em tensão análoga entre um extremo, que em uma 
voz subjetiva enfrenta aniquilação na aproximação à experiên- 
cia traumática, e outro, em que os restos, os indícios e os 
objetos ganham voz e vida implacavelmente, na medida em 
que a escrita se conduz pelo esforço de seguir e interpretar 
suas complexas constelações. No exemplo do romance K. – 
Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, o resultado estru-
tural desse limite subjetivo refletiu-se diretamente na compo-
sição de um romance complexo e fragmentado, sustentado 
pela elipse implícita. O romance de Teixeira Coelho, por sua 
vez, projetou-se num ensaio ficcional comprometido com a 
exploração melancólica de uma realidade objetiva e autoritá-
ria, por via da interrogação histórica das ditaduras do século 
XX, sem abrir mão da experiência autobiográfica. 
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Este texto surgiu de uma coincidência. Para mim, isso é 
bastante importante, porque sempre contei muito com os 
encontros inesperados quanto estou dentro de um projeto 
ficcional, mas raramente me aconteceu o mesmo na escrita 
de crítica. Os encontros simplesmente não acontecem do  
mesmo modo. Eles nunca são realmente inesperados. 
Sempre tenho a impressão de que têm a ver com alguma 
conexão estabelecida previamente, que em geral depois 
me parece um pouco forçada. Na ficção, o acaso parece 
trabalhar muito mais a meu favor, como se eu o deixasse 
fazer em paz o seu trabalho.

Convidada por Márcio Seligmann-Silva para o encontro 
Memória, Arte e Educação em Direitos Humanos, decidi 
comprar o romance K. – Relato de uma busca, que ele mesmo 
tinha me recomendado, pensando que esse livro poderia 
me dar alguma pista sobre o tema que nos concernia. Levei 
o livro para Buenos Aires, para onde viajei pouco depois, e  
comecei a ler. Fiquei muito tocada com a terceira pessoa 
criada por Bernardo Kucinski para falar da busca do pai pela 
filha desaparecida. Esse distanciamento produzido justa-
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mente para poder se aproximar, para criar um espaço entre 
ele e o outro, que permitisse estar com ele na sua busca  
solitária. Essa busca solitária que aparece de modo tão con-
creta nesta cena:

Chegava-se ao grotão caminhando quatrocentos passos 
regulares em direção aos morros, contados a partir do 
portão do depósito. Lá estava, de fato, a vereda e no final 
dela, a rocha esférica de granito descrita pelo jornalista. 
Ali haviam sido enterrados presos políticos desaparecidos, 
dissera o jornalista. K. estranhou o solo duro, empedrado, mal 
aceitando uns poucos tufos de tiririca e capim-barba-de-bode 
sujos e desbotados. Nenhum sinal de terra revolvida. Talvez 
isso tenha dado início ao seu desânimo. Também errou ao não 
chamar ninguém para acompanhá-lo na empreitada. De tanto 
procurar a filha junto a gente importante, até no estrangeiro, 
se afastara das ações coletivas, embora é claro toda família 
fizesse também suas buscas próprias, mobilizasse seus 
conhecidos, relações de parentesco, mesmo as mais remotas, 
ou de emprego, isso todos faziam e tinham que fazer; mas há 
coisas que não se fazem sozinho; só ao atingir o lugar indicado 
K. percebeu a insensatez da sugestão do jornalista de contratar 
um trator ali mesmo na cidade e mandar cavar. Como se fosse 
simples desenterrar um esqueleto ou talvez mais de um sem 
nenhuma técnica, estragando tudo, sem uma autoridade 
presente testemunhando e lavrando ata, sem um perito, sem 
chamar a OAB; não é assim que se faz; vai ver nunca pensara 
seriamente em escavar; depois de tantos informes falsos, tantas 
buscas inúteis, já se viciara em buscar apenas por buscar, para 
não ficar parado; quando estava só, sem fazer nada, eram os 
piores momentos; a imagem da filha vinha tão forte que doía; 
por isso, a qualquer palpite, mesmo absurdo, ele se mexia; 
não foi o caso desse jornalista, pessoa séria, com boas fontes 
da polícia, famoso por suas reportagens investigativas; depois, 
o cenário exatamente como ele descrevera; é verdade que 
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poderiam ser vítimas de crime comum e não de desaparecidos 
políticos e ele lá sozinho, de repente mandando um trator 
revolver o chão, certamente chamaria a atenção; um perigo. 
Mas não foi por medo que ele nada fez; um pai à procura de 
uma filha desaparecida não tem medo de nada; pouco lhe 
importa o que possa acontecer, depois do que já aconteceu. 
Não, não foi medo, foi desânimo, falta de vontade, exaurido 
só de chegar e conferir o lugar; e o fato de estar só, é claro 
(Kucinski, 2014, pp. 97-98).

Se o misto de desânimo e perseverança do pai me reme-
teu a muitas histórias de familiares de desaparecidos, o que 
me chamou especialmente atenção neste fragmento foi a 
“insensatez”, que a lucidez do pai não deixa escapar, da ideia 
de cuidar sozinho da escavação dos ossos, proposta pelo jor-
nalista. “Não é assim que se faz”, ele sabe. Sem técnica, sem 
perito, sem autoridade. Em última instância, sem o amparo 
que pode dar a ação coletiva, da qual ele também já desistiu, 
pois nunca chegou a ganhar a dimensão necessária. 

Alguns dias após voltar de Buenos Aires, ao abrir 
minha caixa de e-mail, encontro-me com uma mensagem 
de um amigo que tem como conteúdo uma frase: apareció 
el nieto de Estela de Carlotto1. A frase se repetiu ao longo de 
toda aquela terça-feira, 5 de agosto, em mensagens, em 
telefonemas, nas redes sociais. Na Argentina, ela deve ter 
sido ouvida também nas ruas, nos cafés, nos supermerca-
dos. Meu pai me ligou com a voz emocionada: “apareció el 

1 Estela de Carlotto, nascida em 1930, é presidenta da associação de direitos hu-
manos Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989. Sua filha Laura Estela Carlotto era 
estudante de História na Universidad Nacional de La Plata e militava na Juventud 
Universitaria Peronista. Ela foi sequestrada, estando grávida, em 1977, aos 23 anos. 
Pelos relatos de testemunhas, Carlotto pôde reconstruir que sua filha chegara a 
ter o bebê, que foi apropriado pelos militares e teve o nome mudado. Carlotto 
recebeu diferentes reconhecimentos pelo seu trabalho, entre eles o Prêmio de 
Direitos Humanos das Nações Unidas e o prêmio Félix Houphouët-Boigny, outor-
gado pela Unesco.
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nieto de Estela de Carlotto.” Depois me disse: “vou comprar 
todos os jornais”. Sempre que acontece alguma coisa na 
Argentina que ele considera muito importante, meu pai 
vai a uma banca e compra todos os jornais de lá. Lembro 
que, em Ipanema, onde morávamos quando eu era crian-
ça, isso só podia ser feito numa banca específica, em frente 
a um cinema que já não existe mais, na Visconde de Pirajá, 
na altura da praça Nossa Senhora da Paz. Não sei o que ele 
faz com todos esses papéis. Acho que eles terminam sem-
pre no lixo, misturados com jornais novos. Mas meu pai 
fica muito contente de participar, desse modo, a distância, 
como se o fato de poder ir a uma banca e comprar esses 
jornais todos garantisse que, afinal de contas, a distância 
talvez não seja tão irredutível assim.

Meu pai não tem computador, nem conta de e-mail, 
nem sabe entrar no Google e muito menos procurar uma 
notícia num jornal on-line. Mas foi o que eu fiz naquele dia 
e ao longo da semana que se seguiu. Entrei todos os dias 
no site do Página 12, abri e imprimi as matérias que saíram 
sobre o reencontro entre a presidenta da associação das 
Abuelas de Plaza de Mayo e seu neto, nascido em cativeiro, 
no ano de 1978, e apropriado pelos militares que o entre-
garam a um fazendeiro, que, por sua vez, o entregou a um 
casal que trabalhava para ele, que não podia ter filhos. 

A ideia do que vou apresentar surgiu desse encontro 
entre o livro de Bernardo Kucinski e esse acontecimen-
to. Da dureza do relato sobre a busca solitária de um pai 
pela filha desaparecida e da alegria compartilhada coleti-
vamente pelo reencontro entre um neto apropriado e a 
avó militante. 

Vou reproduzir aqui alguns fragmentos que aparece-
ram naqueles dias na imprensa argentina. Claudia Carlotto, 
filha de Estela e titular da Comisión Nacional por el Dere-
cho a la Identidad, dizia numa entrevista: “Não se pode bai-
xar os braços, mas não individualmente, mas coletivamente,  
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porque isso não poderíamos ter resolvido de maneira indivi-
dual nunca”2. O jornalista Luis Bruschtein escrevia: “Laura  
Carlotto e Oscar Montoya [os pais do neto aparecido] não 
voltaram à vida. O dano é infinito e irreparável. A recupe-
ração do filho de ambos é uma reparação imensa para esse 
dano infinito”. E prosseguia: 

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.

Outro jornalista, Mario Wainfeld: “Estela de Carlotto 
fala em ‘reparação’. Seus olhos brilham, dá gosto vê-la”. 
E ainda outra, Victoria Ginzberg: “Todos os netos foram 
um pouco dela. Por isso, ontem, seu neto foi um pouco 
de todos”.

No número 97 da revista Piauí, de outubro de 2014, 
numa matéria sobre a crise argentina escrita por uma soci-
óloga que mora nos Estados Unidos, Graciela Mochkofsky, 
retoma-se essa cena do encontro, com um pouco de cinismo 
e ironia, e misturada às atribulações econômicas pelas quais 
passou a Argentina recentemente, sob a ameaça do juiz nor-
te-americano Thomas Griesa. Ali deparei com uma frase que 
me chamou a atenção: “o vitimismo é um dos valores públi-
cos e privados mais importantes da Argentina” (Mochkofsky, 
2014, p. 40). Acho que a frase me chamou especialmente a 
atenção porque no mesmo dia tinha assistido a uma apre-
sentação do crítico e professor da Universidade de Bologna 

2  Os trechos que aparecem em português com referências bibliográficas em espa-
nhol foram traduzidos por mim.
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Roberto Vecchi3, que tratava precisamente da inscrição da 
vítima na literatura e na cultura brasileiras. Ele se perguntava, 
com perplexidade, sobre o caráter compensatório dessas ins-
crições, que vêm tomar o lugar de uma reparação que nun-
ca chega. “Estela de Carlotto fala em ‘reparação’. Seus olhos 
brilham, dá gosto vê-la”. Era certamente disso que se tratava 
no encontro entre ela e o neto. De algum tipo de reparação. 

A vítima, dizia Roberto Vecchi, no contexto brasileiro, 
foi muito inscrita literariamente, mas pouco inscrita publi-
camente. Ele distinguia, nesse sentido, a representação da 
vítima da política da vítima que poderia operar a repara-
ção. Como entender a dificuldade em inscrever a vítima 
no âmbito público? Qual a relação entre a ausência dessa 
inscrição e a profusão de representações literárias – pas-
sando pelos Sertões, por Vidas secas, pelos romances-repor-
tagem da década de 1970, pela atual literatura marginal? E 
ainda: qual a relação entre a ausência de reparação e essas 
inscrições compensatórias? 

Essas perguntas vêm sendo feitas com insistência pela 
crítica, muito aguda ao descrever a situação atual dessa 
discussão. “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”, diz Márcio Seligmann-Silva (2014, 
pp. 30-31) num texto recente publicado na revista Estudos de 
Literatura Brasileira Contemporânea. E adverte: 

Não se desenvolveu no Brasil, e provavelmente não se 
desenvolverá, uma cultura da memória com relação àquela 
ditadura, assim como não se desenvolveu nesse país uma 

3  A apresentação aconteceu no VI Simpósio Internacional sobre Literatura Bra-
sileira Contemporânea, na Universidade de Brasília, dias 2 a 5 de novembro de 
2014, com o título “O lugar da vítima na escrita contemporânea”.
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cultura da memória em relação ao genocídio indígena, ao 
de africanos e de afrodescendentes, à escravidão, à ditadura 
Vargas e à história das lutas no campo e nas cidades no Brasil.

Num texto publicado no mesmo número da revista, 
encontramos outra reflexão de Roberto Vecchi sobre o 
tema da reparação, neste caso a partir da história do Ara-
guaia e do romance de Bernardo Kucinski. Ali Vecchi (2014, 
p. 138) cita a sentença da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos em relação à repressão no Araguaia e mostra 
como ela apresenta “algumas importantes considerações de 
ordem conceitual sobre os temas da restituição e da repara-
ção dos danos provocados pelo Estado”. Não é possível uma 
“restituição plena”, diz a sentença. Como explica Vecchi, 

[…] um dos marcos do terror de Estado praticado no 
século XX no subcontinente – com a destruição total do 
corpo do inimigo morto e o ocultamento de seus rastros –, 
de que o Brasil foi um dos primeiros terrenos empíricos, 
põe drasticamente em crise e faz colapsar a noção jurídica 
de restituição ad integrum que é projetada no plano da 
impossibilidade ou das possibilidades exclusivamente 
fantasmáticas” (Vecchi, 2014, p. 139).

É a partir dessa impossibilidade, mostra Vecchi (p. 144), 
que o romance de Kucinski se constitui enquanto “poética 
restitutiva”, aproximando-se de uma “demanda de repara-
ção a partir de um uso poético muito cuidadoso das ausên-
cias que são o legado da época autoritária”4. 

4  Para Vecchi, K. “inaugura uma possibilidade efetiva de escrever a desaparição 
política”, o que se dá através de uma “economia da ausência”, que trabalha com 
“uma ideia de acumulação, de recolha de histórias, fragmentos, contos, como se 
uma possível homogeneidade narrativa não só fosse inviável mas mesmo que ten-
tada desmoronasse nos restos de qualquer unidade ideal, são o impacto fraturante 
da experiência traumática” (Vecchi, 2014, p. 143; grifos do autor). 
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É a partir dessa impossibilidade, gostaria de indicar, que 
se podem ler algumas falas do neto de Estela de Carlotto, 
Ignacio/Guido ou Ignacio-Guido. Assim foi escrito seu nome 
nas primeiras notícias. Nessa barra ou nesse traço, já estão ins-
critos os dilemas da reparação e da restituição no caso desses 
sobreviventes. 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. Quando perguntam ao neto, na primei-
ra entrevista que deu, como ele se sente mais à vontade, com 
Ignacio ou com Guido, responde: “Me sinto mais à vontade 
na verdade”. As falas do neto apontavam o tempo todo para a 
complexidade da restituição. 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 elabora-
ção, para passar desse não saber a um saber, que é muito para-
doxal: “Há coisas que você não sabe que sabe até que chega 
um indício muito forte e a busca começa”. Ou, como ele disse 
também, havia “umas borboletas no campo da visão”, relacio-
nadas sobretudo ao seu desejo de ser músico, que não tinha 
nada a ver com o ambiente em que foi criado.

Vecchi (2014, p. 145) explica ainda:

A restituição exige complexas operações críticas, inclusive 
epistemológicas, sobre como, a partir da sua insuficiência e 
ao mesmo tempo porosidade, pode contribuir a alimentar 
um trabalho, enlutado e residual, de outro modo impossível, 
sobretudo na ausência dos despojos ou de restos materiais. 
Desse modo, se redefinem as práticas, efetivas e simbólicas, 
de restituição.

Acredito que as falas de Ignacio-Guido tocam, justa-
mente, nessa “insuficiência” e nessa “porosidade”. Acredito 
que elas tocam na importância dessas “complexas operações  
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críticas” que, no contexto argentino, fazem parte de um 
amplo trabalho coletivo de inscrição das vítimas, iniciado 
ainda durante a ditadura5. Acredito, também, nesse senti-
do, que elas provocam uma reflexão sobre o que a literatura 
poderia ter a fazer enquanto prática de restituição. 

Fico me perguntando se não poderíamos considerar, 
superposta à tarefa simbólica de elaboração do trauma – que 
pode ser lida e analisada no âmbito da especificidade das formas 
literárias de representação, que vão da denúncia mais eviden-
te a formas que problematizam a própria representação – uma 
outra tarefa, performativa, uma “mise en action do passado”, para 
usar uma expressão de Márcio Seligmann-Silva (2014, p. 28)6,  
no sentido de que a literatura seria efetivamente uma prática, 
ao lado de outras, como a fotografia, o cinema ou o testemu-
nho, práticas de memória, no contexto mais amplo de um tra-
balho coletivo, para o qual elas têm uma importante contribui-
ção a dar em termos de como fazer a elaboração traumática  
a partir das lacunas, das impossibilidades, das fraturas, que 
aparecem nas falas do neto de Estela de Carlotto.

Estou pensando no papel que a literatura e outras artes 
podem ter num cenário como o que descreve Ana Amado, 
num texto intitulado sugestivamente “Órdenes de la memo-
ria y desórdenes de la ficción”7:

5  Lembremos que a primeira manifestação pública das Madres de Plaza de Mayo 
aconteceu no dia 30 de abril de 1977, pouco mais de um ano após o início da ditadura.
6  Trata-se de um comentário ao romance Soledad no Recife, de 2009, de Urariano 
Mota, híbrido de ficção, reportagem e homenagem, e a mise en action é relacio-
nada por Márcio a certo fracasso do romance enquanto gênero, que, para poder 
chegar a uma verdade da experiência traumática, precisa ser esgarçado.
7  No livro La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007), Ana Amado (2009) 
retoma as mesmas questões e o mesmo corpo de filmes tratado neste texto, ao lado 
de outros, que no livro passam a fazer parte de um percurso bem mais amplo, voltado 
para a análise da relação entre cinema e política na ditadura e na pós-ditadura, a 
partir de algumas perguntas que ela resume do seguinte modo: “Quais são as vias de 
representação de determinados processos histórico-políticos no cinema? Em particu-
lar, que procedimentos visuais e narrativos determinados filmes argentinos utilizaram 
para se referir a esses processos? Que relações são traçadas entre a política formalizada 
em assuntos públicos, históricos ou institucionais e a estética, que estabelece sua repre-
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Protagonistas ao longo das décadas em democracia de uma 
extensa “cena de produção de linguagens”, as diferentes 
organizações de familiares acompanharam suas demandas 
formais de justiça no plano jurídico e legal com um 
repertório notável de recursos expressivos destinados a criar 
ou representar figurações da memória (Amado, 2004, p. 44).

Me interessa particularmente a ideia de um “acompa-
nhamento” que une as “demandas formais de justiça” a um 
“repertório notável de recursos expressivos”. E me interessa 
algo fundamental que vem em seguida: “Não se trata aqui 
de considerar essas práticas poético-testemunhais, volta-
das decididamente para o simbólico, sob o prisma sedutor 
da autoridade redentora da arte” (Amado, 2004, p. 46). É 
fundamental evitar essa sedução. Entender que o trabalho 
simbólico de memória tem um papel central, mas que ele 
não substitui o trabalho efetivo realizado no plano jurídico. 
Entender que esse papel é central porque, como bem mos-
tram as falas de Ignacio-Guido, como bem assinalou Roberto  
Vecchi, mesmo havendo alguma reparação, ela se ergue 
sobre o fundo de uma falta terrível, de um vazio, do irre-
parável, do irrestituível, sendo aí onde a literatura é efetiva-
mente muito útil, como prática, como mise en action, como 
o “repertório notável de recursos expressivos”, do qual fala 
Ana Amado.

Nesse mesmo texto, ela analisa dois filmes de duas 
filhas de desaparecidos e suas estratégias singulares no 
trabalho de memória, que, num contexto de extensa pro-
dução memorialística, vinculada à militância, neste caso 
especialmente à associação HIJOS (Hijos por la Identidad 
y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), se destacam por 
se arriscarem em novas formas, registros, discursos, provo-

sentação no plano simbólico? Através de que seleção de imagens e de narrações opera 
a memória, como prática individual e/ou coletiva, na construção de imaginários esté-
ticos e políticos” (Amado, 2009, p. 12). 
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cadores inclusive em relação a essa produção. Gostaria de 
reproduzir aqui algumas das observações de Ana Amado 
sobre Los rubios8, de Albertina Carri, e Papá Iván9, de María 
Inés Roqué, porque me parece que neles, como em outras 
produções de filhos da década de 1970, se colocam algumas 
questões cruciais em relação à memória e suas inscrições. 

Queria destacar, em primeiro lugar, alguns pontos mais 
gerais sobre o trabalho desses filhos que Ana Amado traz 
à luz: (1) a necessidade de restituir os traços de uma “len-
da encabeçada pela figura do pai arrancado pela violência 
e recuperado a partir do perfil de herói de uma epopeia 
histórica”; (2) os desvios e interstícios dessa necessidade de 
restituição, que recuperam também o “rumo de um desejo”. 
Nessa tensão, entre a necessidade de restituição e sua impos-
sibilidade, se constroem os relatos dessas filhas. Nos dois 
casos, há uma busca de identidade a partir da relação com 
o pai, que elas carregam no nome próprio com os quais são 
identificadas como filhas de militantes – de um alto quadro 
político dos Montoneros, no caso de Albertina, e do funda-
dor das Forças Armadas Revolucionárias, no caso de Maria 
Inés. Há também, com poéticas diferentes, a necessidade 
de lidar com o desconsolo pela ausência. Em comum entre 
essas poéticas, o “testemunho aberto aos dilemas da memó-
ria pessoal”, e aqui uma palavra-chave, “aberto”, marca tam-
bém a diferença entre as duas, que Ana resume na seguinte 
distinção: “seguir a pista de uma memória”, no caso de Maria 
Inés, “criá-la”, no caso de Albertina; ou, para resumir ainda 
mais, “reconstrução” no caso de Maria Inés, e “recriação”, 

8  O filme, com roteiro de Albertina Carri e Alan Pauls e atuação de Analía Couceyro, 
estreou em 2003, tendo recebido no mesmo ano o prêmio do público de melhor 
filme, o prêmio do júri paralelo de melhor filme argentino e uma menção especial do 
júri oficial no Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires.
9  Coproduzido pela Argentina e pelo México, país de exílio da diretora com a fa-
mília, o filme estreou em 2000 e obteve o Coral de melhor documentário no XXII 
Festival Internacional de La Habana, em 2000, e o Ariel da Academia Mexicana de 
Cinematografía, em 2003, entre outros prêmios.
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no caso de Albertina. É preciso ressaltar que, se impulsos 
diferentes guiam os filmes, em nenhum dos dois casos se 
trata de uma abordagem ingênua, muito pelo contrário: os 
dois filmes trabalham com as múltiplos dilemas inerentes a 
cada um desses impulsos. 

No caso de Papá Iván, voltamos ao passado para tentar 
compreender as figuras centrais da militância política dos 
anos de 1970: a guerra, o combate, a violência, a derrota, 
a morte. Temos depoimentos de diferentes personagens – 
amigos militantes, a mãe da autora, alunas, familiares; ima-
gens de arquivo, imagens de lugares significativos do passa-
do, imagens da busca no presente, principalmente a paisa-
gem vista a partir da janela do carro ou do trem, que levam 
a narradora-autora nessa viagem de volta, do presente para 
o passado, do México, onde foi criada, para a Argentina; 
viagem esta contada por uma voz em off, com sotaque mexi-
cano, com muita ternura e muito sofrimento, que “desmon-
ta as categorias da ficção e do documentário ao contaminá-
-las e convocá-las numa zona limite”, que às vezes precisa se 
interromper pelo choro que ameaça chegar e que termina 
dizendo: “Siempre me va a quedar la pregunta”.

Sobre Los rubios, Amado (2004, p. 70) começa se per-
guntando o que seria possível dizer a respeito de um filme 
que mostra uma manada de vacas com maior frequência e 
nitidez do que as concedidas aos pais, cujo desaparecimento  
se apresenta como seu tema principal. Nesse sentido, vale 
lembrar que, referindo-se a esse mesmo filme, no livro Tiempo  
pasado, Beatriz Sarlo (2005, [s. p.]) comenta:

O filme começa e termina no campo. Na primeira cena, 
ouve-se uma voz em off, a da diretora, que dá indicações 
sobre como estribar para andar a cavalo. Na última imagem, 
vê-se a atriz, que recebia essas indicações na primeira 
imagem, assistida ainda pela diretora, mas já transformada 
em jóquei, como se uma aprendizagem tivesse tido lugar, 
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não a que o filme se propõe, mas outra: uma aprendizagem 
de destrezas “normais”, que substituiria a fracassada 
exploração pela memória.

Destaco esta sentença de Sarlo: a “fracassada explo-
ração pela memória”. Nesse livro, que ataca o que cha-
ma de “virada subjetiva”, é simplesmente impossível para 
Sarlo ver no filme de Albertina um efetivo trabalho de 
memória, que aposta na irredutibilidade que separa pas-
sado e presente, o eu e o outro, um pai de uma filha, irre-
dutibilidade essa que é do próprio eu, familiar e estranho 
ao mesmo tempo, daí a centralidade do procedimento 
de desdobramento da narradora-autora na figura de uma 
atriz que a representa e com a qual ela conversa o tempo 
todo no filme.

Gostaria de terminar este percurso falando de um 
livro que trouxe comigo da viagem a Buenos Aires, cha-
mado Diario de una princesa montonera – 110% verdad, de 
Mariana Eva Perez. Antes de seu lançamento em 2012, o 
livro tinha sido trabalhado desde 2009 num blog, ainda no 
ar: <www.princesamontonera.blogspot.com>. 

Mariana Eva nasceu em 1977 e é filha de desapareci-
dos. Seus pais militavam, como os de Albertina, no grupo 
Montoneros. Seu irmão, do qual sua mãe estava grávida 
quando foi presa, foi apropriado pelos militares e res-
tituído em grande medida graças à militância da irmã. 
A princesa montonera tem uma história digna da “mili-
tonta” que foi durante a adolescência. Esse é o termo – 
“militonta” – com que se refere a si própria várias vezes 
para indicar uma das passagens nessa sua trajetória de 
elaboração do passado, cujo resultado mais recente é o 
romance, escrito a partir do blog e das oficinas literárias 
da escritora e jornalista Maria Moreno. Essas passagens 
estão, na verdade, superpostas dentro do livro. A estra-
tégia é a colagem: de sonhos, de e-mails, de imagens, de 
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relatos do passado e do presente. O livro é composto de 
fragmentos, que corresponderiam aos posts do blog, mas 
cujas datas foram substituídas por títulos. Cito um desses 
fragmentos, intitulado “A princesa montonera cumpriu 
com tudo o que indica o protocolo”: 

Na infância, reverenciou de palavra seus nobres pais 
ausentes, enquanto intimamente e com culpa temia seu 
regresso./ Na adolescência, chorou a sorte desditada 
e odiou os milicos./ Aos vinte, dedicou-se à busca 
de companheiros militantes, de cativeiro, amigos, 
ex-namorados. Encontrou-se com os que estavam em Buenos 
Aires e se correspondeu com os exilados./ Aprendeu a dizer 
nome de guerra sem que soara a delito, a pôr nele inclusive 
uma entonação amorosa […] Foi a tantas homenagens 
aos companheirosdetidosdesaparecidoseassassinados 
que já não pode contá-las. Gritou Presente cada vez que 
os oradores o requereram e escutou com assombro e 
desagrado o primeiro Agora e sempre, hoje outro clássico./ 
Em momentos de arrebato kirchnerista precoce, fez a V da 
vitória (Perez, 2012, pp. 28-29).

A princesa – como Albertina, como María Inés – bus-
ca uma identidade, atravessada pela culpa e até pela rai-
va em relação aos pais, mas sobretudo pelo desconsolo 
da ausência. Pela dor da orfandade. Há muitos aspectos 
que poderiam ser comentados acerca do livro, mas que-
ria focar em um que está bastante mais presente aqui do 
que nos dois filmes comentados: a vontade de estabelecer 
comunidades que permitam de algum modo comparti-
lhar essa dor. Nesse sentido, é fundamental o protocolo 
descrito no fragmento antes citado. Não é casual também 
que o livro tenha como título o nome de guerra dela pró-
pria, muito irônico, sem dúvida, como todos os termos uti-
lizados para nomear a “militôncia”, mas nome de guerra,  
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enfim. Grande parte do livro é ocupado com os rituais da 
militância dos filhos de desaparecidos, das quais ela, com 
maior ou menor distância, dependendo do caso, fez e faz 
parte: inúmeras reuniões, encontros, homenagens; a con-
fecção de uma placa a ser colocada em frente ao prédio 
onde seus pais foram sequestrados; os julgamentos aos 
militares que atuaram na ESMA (Escuela de Mecánica de 
la Armada, hoje Espacio para la Memoria y para la Pro-
moción y Defensa de los Derechos Humanos), onde sua 
mãe esteve presa, com a participação como testemunhas 
de militantes amigos de seus pais, aos quais ela assiste  
sempre fazendo tricô, que aprendeu com sua avó – e 
assim por diante. 

É dessa experiência coletiva, com todas suas contradi-
ções, seus equívocos, seus clichês, que se produz a passagem 
para a escrita, explicitada na pergunta, tão provocadora 
como comovente, com a qual eu gostaria, agora sim, de ter-
minar este percurso: “Poderá a jovem princesa montonera 
torcer seu destino de militonta e devir escritora?”. 

Paloma Vidal
é professora de Teoria Literária na Universidade Federal de 
São Paulo. Escritora e tradutora, é também editora da revista 
Grumo e da coleção Entrecríticas, da editora Rocco. 
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TORNAR PRESENTE O AUSENTE: ESCRITA CRIATIVA 

E REFLEXÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS

Ana Rüsche e Laura D. M. Mascaro

Buscaremos relatar aqui a experiência de um ciclo de ofi-
cinas de escrita criativa abordando o tema direitos huma-
nos, organizado no ano de 2014, em duas edições1, pela 
cátedra Unesco de Educação para Paz, Direitos Humanos, 
Democracia e Tolerância. Esse ciclo de oficinas empres-
tou seu título de uma citação de Hannah Arendt no livro  
Men in dark times (Homens em tempos sombrios), “A narrativa 
revela o sentido sem cometer o erro de defini-lo”2 (Arendt,  
1968, p. 105), tendo em vista que se baseou no pensa-
mento da autora a respeito da narrativa, assim como das 
dimensões do pensar, do julgar e da vida política. Ressalta-
mos que o acesso a ambas as edições das oficinas era gra-
tuito, em locais na área central da cidade de São Paulo. 

Hannah Arendt considerava a experiência e o exem-
plo como fundamentais para o exercício do senso comum 

1  A primeira edição das oficinas ocorreu no Centro Universitário Maria Antônia e 
a segunda na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, contando com 
o apoio de sua Academia de Letras.
2  Tradução livre das autoras do original: “storytelling reveals meaning without commit-
ting the error of defining it”.
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e da faculdade de julgar. Ela ministrou um curso que tra-
tava das experiências políticas do século XX, no qual os 
alunos tinham de elaborar uma biografia imaginária de 
alguém nascido na última década do século XIX. Com 
base nessas ideias e práticas da filósofa, cada uma das ofici-
nas do ciclo foi idealizada em dois momentos, um reflexi-
vo e outro criativo.

No momento reflexivo, os participantes tiveram con-
tato com materiais representativos de situações violen-
tas ou “de crise”3, por meio da leitura e debate de textos 
literários de autores como Margaret Atwood, Paul Celan, 
Marguerite Duras, William Gibson e George Orwell, entre 
outros, assim como trechos de filmes e trabalhos artísticos, 
além de um material teórico de Hannah Arendt, Jacques  
Derrida e Celso Lafer, com o qual se pretendia abrir diá-
logo com os textos literários propostos sem, contudo, for-
necer uma explicação conclusiva ou final. No momento 
criativo, os participantes tiveram a oportunidade de escre-
ver textos literários cujo protagonista tivesse vivenciado 
alguma situação em que os direitos humanos estivessem 
em questão, exercitando, assim, os participantes, a capa-
cidade de representação e de “sair em visita” a partir do 
olhar do outro.

Neste artigo, abordaremos (i) a base teórica utilizada 
para a concepção das oficinas, descrevendo brevemente o 
curso da Hannah Arendt em que foram inspiradas, (ii) o 
conteúdo teórico transmitido por uma aula expositiva, em 
vista do qual tanto o exercício reflexivo quanto o criativo 
deveriam ser realizados, (iii) a maneira como foram condu-
zidos os exercícios reflexivo e criativo, como estes se desen-
volveram de fato, e finalmente (iv) refletiremos a respeito 

3  Hannah Arendt definia momentos de crise (“when the chips are down”) como 
aqueles em que os padrões morais e religiosos são colocados à prova, e não se 
pode mais depositar confiança nas regras e padrões pelos quais vivemos para pau-
tar nossas ações.
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dos resultados das oficinas, assim como sobre seus produtos 
concretos, os textos dos alunos.

O curso de Hannah Arendt
Hannah Arendt tinha enorme preocupação com a memó-
ria do totalitarismo, uma vez que essa memória e sua com-
preensão poderiam evitar que um evento das proporções 
do holocausto viesse a ocorrer novamente. Nesse sentido, 
Arendt sempre atribuiu grande importância à narrativa e à 
experiência como meio de alcançar essa compreensão (Lafer, 
2007, p. 289).

Por um lado, a narrativa seria de fundamental impor-
tância em tempos de crise, “numa época em que os uni-
versais do pensamento se tornaram fugidios” (Lafer, 
2007, p. 289). Por meio da narratividade, os exemplos e a 
ação política são revelados, contados, seja pela ficção ou 
biografia ou pela própria história. Por outro lado, para 
Arendt, a narrativa não só revelaria os exemplos, como 
também possibilitaria vivenciarmos experiências, expe-
riências estas que seriam a base para a própria faculda-
de de pensar, como ela esclarece no prefácio de Entre o 
passado e o futuro (Arendt, 2000). E foi refletindo sobre 
as dimensões do pensar, do julgar e da vida política que 
Hannah Arendt elaborou um curso para seus alunos, no 
qual as nossas oficinas se inspiraram. 

Bem antes, um curso proferido por ela tomava a 
experiência e a história como centrais. Ocorrido no Fall 
Term de 1965, na Universidade de Cornell4, o curso de 
pós-graduação intitulado “Political experiences in the 
twentieth century”, do qual Celso Lafer participara como 
aluno, comenta ele que, sem dúvida, é um dos trabalhos 

4  Houve um curso que antecedeu a este no Spring Term de 1955, na Universidade 
da Califórnia, em Berkeley, intitulado “Contemporary issues”; e um desdobramen-
to posterior: o curso de pós-graduação do Spring Term de 1968 na New School for 
Social Research, exatamente com o mesmo título do curso de Cornell.
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de Arendt mais citados, tendo sido utilizado pelo próprio 
Lafer (2007) como um de seus suportes teóricos.

Segundo Lafer (2007, p. 292), os cursos

[…] trataram das experiências políticas do século XX 
por meio da biografia imaginária de alguém que nasceu 
na última década do século XIX. A estória desse homem 
não é a de alguém que está à margem das coisas, apenas 
observando, mas não é, também, a de um grande ator 
protagônico [embora este vá agir como se o fosse]. 

Não podemos esquecer ainda que Hannah Arendt tam-
bém gostava de contar histórias, como em seu livro Homens 
em tempos sombrios e na biografia de Rahel Varnhagen5. Ela 
não diferenciava entre aqueles que fazem a história e aque-
les que a sofrem, uma vez que a medida do juízo do historia-
dor não seria o êxito histórico-político. Por isso, ela escolhe 
contar a história de Walter Benjamin, de Rosa Luxemburgo 
e não de Lênin, por exemplo.

Para a Arendt narradora, contadora de histórias, have-
ria outra maneira de escrever a história diferente daquela 
que caracteriza a relação do historiador com os fatos: 

[…] a forma original de se contar uma história.  
O significado de tais histórias é diferente dos significados 
grandiosos dos quais fala o historiador; não é um padrão 
e, por isso, dificilmente pode ser captado em uma frase. 
Pensamos aqui em uma história de vida, uma biografia. 
No que um homem poderia contar ou contaria quando 
fosse relatar sua história, e como ele destilaria, por assim 
dizer, a sua essência (Contêiner nº 58 – 023611, Arendt 
apud Lafer, 2007; tradução das autoras).

5  Rahel Varnhagen: the life of a Jewess (Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins 
University Press, 2000).
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Dessa forma, no curso de Cornell, assim como no 
prefácio de Entre o passado e o futuro, Arendt vincula a 
atividade do pensar com o lembrar. Diz que todo even-
to que é lembrado, é pensado, assim sendo, o contar 
de uma história seria uma forma apropriada de pensá-
-la. É essa localização do pensamento – entre o passado 
e o futuro, entre lembrança e antecipação6 –, que ainda 
não se conforma em teoria, que ela busca ao propor uma 
biografia imaginária no seu curso (Lafer, 2007, p. 295). 
Para Arendt, tanto no plano da compreensão do eu, da 
identidade, como no plano da compreensão do mundo, 
esses hiatos na existência, assim como na história, podem 
conter o momento da verdade7.

Essa hipotética biografia seria uma aproximação meta-
fórica da consciência de uma pessoa que escapou do pen-
samento para a ação e, depois de ter agido, se viu impelida 
a retornar ao pensamento8. Ela propôs o resgate da “expe-
riência de alguém que reagiu aos eventos que sobre ele 
incidiram” (Lafer, 2007, p. 292) e cujo destino foi determi-
nado pela política, como ocorreu com ela mesma durante 
o nazismo. 

O objetivo dessa biografia também era discutir em que 
medida as teorias contemporâneas são adequadas para 
lidar com as experiências centrais do século XX (Con-
têiner nº 57 – 023764, Arendt apud Lafer, 2007). Nesse 
sentido, se pretendia evidenciar a inadequação do conhe-
cimento tradicional, e da forma de se atingir esse conhe-

6  Arendt (1961, p. 9) refere-se ao “intervalo de tempo que é totalmente determi-
nado por coisas que não são mais e por coisas que não são ainda” (tradução livre 
das autoras). 
7  A verdade aqui não pode ser entendida em sua acepção moderna e inequívoca 
como algo que se deduz do processo da história, tendo em vista que a própria 
Arendt (1961, p. 14), em outro momento, ressalta que os exercícios do pensamen-
to e da compreensão põem em suspenso o “problema da verdade”.
8  Movimento este descrito por Arendt (2000) também no prefácio de Entre o passa-
do e o futuro, ao tratar da experiência do poeta René Char na resistência francesa.
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cimento, para a compreensão do ineditismo que caracte-
rizou o século XX, instigando seus alunos a pensarem e 
julgarem sem um parâmetro preestabelecido. 

Conforme descrito por Lafer, a bibliografia do curso 
incluía romances, poesias, autobiografias, biografias, textos 
de cartas, transcrições de processos, entre outros. Os alunos 
deviam olhar para esses recursos como “o mergulho do pes-
cador de pérolas que busca extrair das profundezas e trazer 
para a superfície o contorno das cristalizações que instigam 
o pensamento, unificando-os por meio de uma biografia 
imaginária” (Lafer, 2007, p. 295). 

Com isso, Hannah Arendt buscava selecionar textos 
que representassem a realidade em sentido amplo e que, 
simultaneamente, instigassem a imaginação criativa. No 
tratamento dos textos, ela procurava “presentificar” para 
os alunos os acontecimentos e as experiências que estes 
não poderiam ter vivenciado, estabelecendo conexões 
que em um primeiro momento não pareciam evidentes. 
Outro elemento importante de sua proposta era a ficção: 
os alunos deviam ter contato com muita ficção para que 
não recebessem a experiência nem em seu estado bru-
to, nem carregada de elaborações teoréticas (Contêiner  
nº 57 – 023764, Arendt apud Lafer, 2007). A partir daí, 
eles seriam convidados a “reviver” os eventos do sécu-
lo XX, para narrá-los no lugar de outro – “vicariously” 
(Lafer, 2007, pp. 296-97). 

O curso exigia dos alunos fundamentalmente a capa-
cidade de imaginação, essencial também para a compreen-
são, na obra de Arendt, do exercício da faculdade de julgar. 
A característica básica da imaginação para Arendt é “tornar 
presente o que está ausente”; e, ao tornar presentes, simul-
taneamente, o passado e o futuro, ela nos permite conceber 
soluções compreensivas para nossos dilemas individuais e 
do mundo em que vivemos. 
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Pressupostos teóricos para as oficinas
A primeira oficina do ciclo foi dedicada a uma exposição de 
pressupostos teóricos que deveriam dar base às reflexões e 
ao exercício de escrita a serem realizados. Procuramos esta-
belecer uma relação entre a temática dos direitos humanos 
e a narrativa no pensamento de Hannah Arendt.

Abordamos, de início, a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos como o documento que promoveu uma trans-
formação, principalmente no que diz respeito à titularidade 
dos direitos humanos, que deixa de ser vinculada ao status 
de cidadão nacional e passa a ser vinculada aos seres huma-
nos de forma abrangente, garantindo assim a tutela interna-
cional ao direito a ter direitos9. Foi assim que começou efeti-
vamente a ser restringida, em matéria de direitos humanos, 
a razão de Estado, e corroída a competência reservada da 
soberania dos governantes (Alves, 1994). 

Em segundo lugar, a Declaração Universal teria realizado 
uma mudança significativa no que diz respeito à responsabi-
lidade pela promoção e efetivação dos direitos humanos. Em 
vista da crítica de Marx aos direitos do homem e dos cida-

9  Considerando que a desnacionalização tornara-se uma poderosa arma totalitária, 
e a incapacidade constitucional dos Estados-nações europeus de proteger os direitos 
humanos dos que haviam perdido seus direitos nacionais, houve o surgimento de 
uma classe de indésirables, que tinham seus direitos humanos violados sob a afirma-
ção dos movimentos totalitários de que não existiam direitos humanos inalienáveis. 
Nem a Liga das Nações, nem os Tratados das Minorias teriam evitado que os Estados 
assimilassem suas minorias mais ou menos à força. Durante a Segunda Guerra Mun-
dial, a situação deteriorou-se ainda mais com os grupos de apátridas sendo enviados 
rotineiramente a campos de internação. A total implicação da identificação dos di-
reitos do homem com os direitos dos povos no sistema europeu de Estado-nação só 
se tornou evidente no surgimento de um número inesperado e crescente de pessoas 
e povos cujos direitos eram precariamente salvaguardados: a perda dos direitos na-
cionais equivalia a um sentenciamento à perda dos direitos humanos. A primeira 
perda sofrida por essas pessoas era a perda do lar e a segunda era a perda da prote-
ção legal em todos os países. É a partir daí que Hannah Arendt trata do “direito a 
ter direitos”, que poderia ser expresso como a preservação da validade dos direitos 
humanos e da dignidade que eles outorgam, mesmo que um ser humano seja ex-
pulso da comunidade humana. É, antes de tudo, essa necessidade que a Declaração 
vem contemplar, garantindo respaldo legal universal.
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dãos da Revolução Francesa, realizada em A questão judaica, 
pensamos que a Declaração forneceria uma resposta a essa 
crítica, abolindo a barreira existente entre o Estado, como 
espaço exclusivo da atividade política, e a sociedade civil, 
como espaço de garantia de privilégios travestidos de direitos 
dos cidadãos.

Nesse sentido, a Declaração é endereçada não exclusiva-
mente ao Estado, ou à garantia dos direitos dos cidadãos vin-
culados a ele, mas sim

[…] a todos os povos e todas as nações, com o objetivo de 
que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre 
em mente esta Declaração, se esforce […] por promover 
o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de 
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, 
por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva […]” (ONU, 1948; grifos nossos).

Relativamente ao que motivou a proclamação da Decla-
ração, motivação essa indissociável de seu objetivo final, 
destacamos que o preâmbulo do documento traz uma pre-
ocupação semelhante àquela expressa por Hannah Arendt 
no julgamento de Adolf Eichmann. O preâmbulo mencio-
na que “o desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos 
resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência 
da humanidade”, referindo-se principalmente às atrocida-
des do totalitarismo cometidas ao longo da Segunda Guerra 
Mundial. Arendt (2006, p. 273), por seu turno, demonstra 
uma preocupação semelhante, a partir do julgamento de 
Eichmann, de que

[…] crimes similares possam ser cometidos no futuro. 
[…] Faz parte da própria natureza das coisas humanas 
que cada ato que foi percebido e registrado pela história 
da humanidade fique com a humanidade como uma 
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potencialidade […] Nenhum castigo jamais possuiu poder 
dissuasório suficiente para impedir a perpetração de crimes10.

Diante dessa preocupação, a Declaração Universal não 
orienta, como era esperado, à ação legislativa, como se a 
Declaração constituísse um padrão a ser seguido nas legisla-
ções e codificações por todos os Estados membros das Nações 
Unidas11, mas possui, em vez disso, um propósito educativo. 
Dessa forma, pode-se dizer que a Declaração de 1948 é pro-
clamada como um padrão para os objetivos educacionais 
explícitos e para os objetivos legislativos nela implícitos. 

Considerando o principal meio escolhido pelos redato-
res da Declaração para sua promoção e efetivação, preten-
díamos no curso promover um diálogo entre o espírito da 
educação estabelecido no próprio documento, e em outros 
posteriores que tratam da educação em direitos humanos12, 
e as reflexões de Hannah Arendt acerca de como evitar que 
atos tão bárbaros e violentos quanto aqueles perpetrados no 
decorrer da Segunda Guerra se repetissem. 

A partir de sua experiência no julgamento de Eich-
mann, Hannah Arendt começou a indagar-se sobre a raiz 
do mal incontestável dos atos do réu, cuja motivação não 
poderia ser retraçada em níveis mais profundos, nem em 
firmes convicções ideológicas. Segundo Arendt (1992, p. 6):

10  Tradução livre das autoras aqui e em demais citações de obras em língua inglesa.
11  Os redatores perceberam que seria melhor incorporar princípios relativos aos 
deveres dos Estados em um novo documento, mais apropriado para tal. Os instru-
mentos que cumpriram esse papel foram o Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
12  Recomendação da Unesco (1974) sobre educação para entendimento, coopera-
ção e paz internacionais e educação relacionada a direitos humanos e liberdades 
fundamentais; Plano de Ação Mundial da Unesco sobre a Educação para os Direi-
tos Humanos e Democracia (Declaração de Montreal, 1993); Declaração e Plano 
de Ação de Viena (1993); Década das Nações Unidas para Educação em Direitos 
Humanos, proclamada em dezembro de 1994 pela Assembleia Geral; Programa 
Mundial para a Educação em Direitos Humanos (2005 – em curso); e Declaração 
sobre Educação e Treinamento em Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (2011).
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[…] a única característica notória que se podia perceber 
tanto em seu comportamento anterior quanto durante o 
próprio julgamento e o sumário de culpa que o antecedeu 
era algo de inteiramente negativo: não era estupidez, mas 
irreflexão. […] Foi essa ausência de pensamento – uma 
experiência tão comum em nossa vida cotidiana, em que 
dificilmente temos tempo e muito menos desejo de parar e 
pensar – que despertou meu interesse.

Tendo o regime nazista introduzido um novo sistema 
de valores que negava amplamente os preceitos morais de 
outrora, demonstrou que, contanto que os padrões morais 
fossem aceitos socialmente e legitimados legalmente, eles 
seriam obedecidos não só por criminosos, mas também 
pelas pessoas comuns. Para Arendt, a solução desse impas-
se, a única forma de se lidar com um sistema de valores ins-
tável, no qual não se pode confiar para a tomada das deci-
sões, está no exercício do pensamento e do julgamento. 

Vale destacar, contudo, que o pensamento e julgamen-
to arendtianos partem essencialmente do diálogo do eu 
consigo mesmo, da duplicidade do eu exigida por todo o 
pensamento, e do senso comum, “nosso órgão mental para 
perceber, compreender e lidar com a realidade e com os 
fatos” (Arendt, 1970, p. 8)13, não oferecendo uma respos-
ta universal. Arendt afirma que os limites autoestabeleci-
dos por essas atividades de pensar e julgar podem mudar 
consideravelmente de pessoa para pessoa, conforme  

13  Sendo o pensamento centrado principalmente na filosofia moral do eu, e do 
estar em acordo consigo mesmo, a faculdade de julgar tem o papel de equilibrar 
essa interioridade com o fato de ser no mundo, entre os homens, que realmen-
te habitamos. Ela deduz essa faculdade do juízo de gosto kantiano. Kant aborda 
essa interação com os outros a partir do senso comum, sem o qual o homem não 
estaria preparado para a interação civilizada, que, por seu turno, depende da ca-
pacidade de imaginação e de representação, da capacidade de “sair em visita” ao 
outro. Segundo Arendt (2004, p. 207), “quanto maior for o número das posições 
de pessoas que posso tornar presentes no meu pensamento e, assim, levar em con-
sideração no meu julgamento, mais representativo ele será”.
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o lugar ou época em que se apresentam; no entanto, “o 
mal ilimitado e extremo só é possível quando essas raízes 
cultivadas a partir do eu, que automaticamente limitam 
as possibilidades, estão inteiramente ausentes” (Arendt, 
2004, p. 166).

Dessa forma, segundo o diálogo que procurávamos 
estabelecer nas oficinas, entre a teoria dos direitos huma-
nos e o pensamento de Hannah Arendt, a principal função 
da educação em direitos humanos talvez não fosse conven-
cer acerca da validade universal de determinados preceitos, 
mas sim da não validade objetiva desses padrões per se. 

Propostas para a criação literária
Dentro dessa moldura teórica apresentada, a prática da 
escrita encontrava-se no coração das oficinas ministradas – 
pelo exercício da faculdade da imaginação é que se pode 
pensar em situações de crise, “when the chips are down”. 

Acreditamos ser importante, ao tratarmos especifi-
camente dos momentos reflexivo e criativo das oficinas, 
apresentar o perfil dos alunos, resumido nas seguintes 
categorias: pesquisadores (alunos de pós-graduação, 
com destaque para ciências sociais, direito, letras e psi-
cologia); jornalistas, procuradores e advogados (em sua 
maioria, ocupando cargos públicos ou em organizações 
sem fins lucrativos); professores (de universidades par-
ticulares e colégios públicos); estudantes de graduação 
(com destaque para direito). Ou seja, era de pessoas 
familiarizadas com o discurso sobre direitos humanos e 
que tinham muito prazer em ler e escrever. Entretanto, 
em uma mesma turma, podíamos encontrar pessoas com 
hábitos de escrita muito diferentes, desde escritores já 
publicados até aquelas que não haviam exercitado sua 
escrita autoral nos últimos anos, as quais relataram escre-
ver prioritariamente artigos científicos e textos de caráter 
jornalístico ou jurídico. 
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Vale destacar que a procura por vagas foi muito grande 
e não pudemos atender a todos os interessados, o que fri-
sa a carência de cursos que francamente estimulem o lado 
criativo principalmente de estudantes no ensino superior. 

Para o desenvolvimento do exercício reflexivo, as ati-
vidades trataram de colocar os alunos em contato com um 
corpus literário14 de gêneros diversificados, razoavelmente 
contemporâneo e complementado por vídeos e discussões, 
de modo a permitir interpretações e diversas chaves de lei-
turas para se perceber a complexidade de situações que 
envolvem a violação de direitos humanos, especialmente 
em contextos de crise. Além disso, o material apresentado 
convidava os participantes a deslocarem-se de suas situações 
existenciais e individualidades linguísticas e saírem em visi-
ta de outros, enfatizando o valor do exemplo que mencio-
namos anteriormente. 

Após essa etapa de sensibilização e discussão calcadas 
principalmente em textos literários, foram sorteados quatro 
temas possíveis para elaboração do texto criativo – o grande 
desafio da oficina. Cada um dos alunos recebia uma repor-
tagem simples a respeito de uma situação envolvendo algu-
ma violação de direitos humanos. Diante do panorama, o 
exercício de criação foi planejado prioritariamente como uma 
incitação às faculdades de pensar e julgar – não foram enfatiza-
dos aspectos da criação pertencentes ao campo específico 

14  Houve variação na eleição desse material, mas foram: os poemas “A tristeza é 
como uma luz que arde no coração” (Arendt, trad. Antonio Transito, 1994), “Fuga 
da morte” (Celan, trad. Modesto Carone, 1964), “Distúrbio psicossomático, aliás, 
banzo” (Semog, Ogum’s toques negros, org. Guellwaar Adún, 2014) e “Sobre a violên-
cia” (Brecht, trad. e org. Paulo César de Souza, 2012); em prosa, trechos das obras 
Homens em tempos sombrios (Arendt, 2008), O conto da Aia (Atwood, trad. Ana Deiró, 
2006), La douleur (Duras, trad. Laura Mascaro, inédito), 1984 (Orwell, trad. Hub-
ner e Jahn, 2009) e Neuromancer (Gibson, trad. Fabio Fernandes, 2008); em lingua-
gem audiovisual, um trecho de Hiroshima mon amour (dir. Alain Resnais, 1959); o ví-
deo anônimo de 17 de junho No Rio, policial joga sua arma no fogo durante manifesta-
ção (não mais disponível) e o vídeo Letter to a refusing pilot, do artista libanês Akram  
Zaatari, disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=72p_j8dfXk8>; acessado  
em: 28 jul. 2015.
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da literatura, como a forma literária e seu aprimoramento.  
O essencial era o fazer, cumprir a jornada.

A proposta então era produzir um texto que dialogas-
se com aquele episódio. Vislumbrar outros pontos de vista 
possíveis, sair em buscar de novos olhares, contemplando 
a própria proposta do curso original de Arendt, de incitar 
os alunos a relatarem a “experiência de alguém que reagiu 
aos eventos que sobre ele incidiram” (Lafer, 2007, p. 292). 
Gênero e forma literários ficavam por escolha do aluno. 
Como houve um bom hiato entre a propositura do exercí-
cio e sua entrega, foi possível às turmas fazerem pesquisa, se 
envolverem nos fatos e histórias. Em cada proposta, residia 
um distanciamento: foram escolhidos fatos deslocados geo-
graficamente e temporalmente e, na medida do possível, 
menos divulgados.

As quatro reportagens versavam sobre: (i) a ex-colônia 
Mirueira, que se situava na cidade de Paulista em Pernam-
buco, local de confinamento de pessoas com hanseníase, 
que eram separadas brutalmente de suas famílias e perten-
ces; (ii) o caso da descoberta do passado de um casarão 
no bairro de Santa Efigênia em Belo Horizonte – entre 
1947 e 1979, onde funcionou o Hospital de Neuropsiquia-
tria Infantil com episódios reiterados de tortura e maus 
tratos a crianças e adolescentes; (iii) o atual conflito no 
Sudão do Sul entre os grupos étnicos dinka e nuer; e (iv) 
a Épuration légale (“purga legal”) na França pós-Segunda 
Guerra Mundial, que compreendia a execração pública de 
mulheres que teriam se envolvido com alemães e outros 
combatentes do Eixo, com humilhações e tonsura, o corte 
de cabelos em público.

As produções foram bastante profícuas, os exercícios 
feitos com afinco. O envolvimento dos alunos com os temas 
deu-se com muita seriedade, fomentando pesquisas, dis-
cussões e análises. Considerando que a prática da criação 
literária é muito interessante para se refletir a respeito de 
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temas geralmente tão abstratos quanto justiça e reparação, 
a indicamos como ferramenta útil e lúdica em sala de aula.

***

Para o fechamento deste artigo, foram selecionados dois 
textos de participantes – um em poesia, “Cupim na Mirueira  
de Recife”, de Natália Ciotto dos Santos, e outro em prosa, 
“Colônia”, de Flávio Rodrigo Penteado –, elaborados a par-
tir da mesma proposta: o caso da colônia pernambucana  
da Mirueira, para isolar pessoas com hanseníase. Ambos 
os textos dialogam claramente com a ideia de violação de 
direitos humanos – o silenciamento das vítimas, a falta de 
possibilidade de defesa, o isolamento forçado, a violência 
sem explicação, o apagamento da memória. 

Assim, deixamos nossa contribuição para aplicar as ideias 
de Hannah Arendt, nas quais a narrativa contribuiria para o 
exercício da mentalidade alargada, essencial para a faculdade 
de julgar e para o senso comum, que significaria tornar o 
outro e sua situação existencial presentes em nós mesmos, 
quando estes estão de fato ausentes. Na bonita colocação de 
Arendt, a poética15 não difere da filosofia, mas antes descreve 
o caminho do/para o pensamento (Weigel, 2009). 

Cupim na Mirueira de Recife
por Natália Ciotto dos Santos

Acordei manchada na pele. 
Ele também.
Fomos levados juntos à colônia. 
Mas fomos sozinhos à colônia e 
Eles também.

15  Poética designa, para ela, não apenas as regras de produção do trabalho literá-
rio, mas o estudo mais amplo da potência representacional original da arte.
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Levei embrulhado
Dentro do pano de prato: 
uma muda de roupa
Ele numa trouxa: 
uma navalha, um sapato.

Eles arrastavam retratos, copos e terços.
Arrumaram em prateleiras tortas e poucas. 
Nossos planos. Nós também.

Nós temos peles esfoladas, pontas tortas, 
filhos pagando por nossos
pecados no preventório.
Temos filhos que nem sabemos se são nossos.
Temos feridas e filhos expostos.
Eles nos visitam e não nos tocam. 
Eles nos visitam e não nos olham.

Acordei com uma mancha na pele.
E Recife também.
Não há lustra móveis que tire 
as manchas de Mirueira.
E de nós também.

Colônia
por Flávio Rodrigo Penteado

Caia sobre eles a morte, 
Desçam vivos ao túmulo,

Pois o mal se aninha entre eles.
(Salmo 55)

Não sabe dizer desde quando vive ali. Quando acontece, 
eles vão e levam. No trajeto, dão trapos novos, um trocinho 
de toalha. Explicam a rotina. Logo passa, dizem – as 
lembranças, não as feridas. Lá chegando, a mesa posta, a 
casa limpa. Cada coisa em seu lugar. Organiza-se. A colônia 
como uma grande cidade. Funciona.
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Em volta, surgem casas, escolas, igrejas, rádio. Há quem diga 
ter visto delegacia, até prefeitura. É o que contam. Enxerga, 
mas não vê nem resquício de coisa alguma. Faz bem, dizem. 
Ajuda na cura das feridas – as da pele, não as de dentro.
Ouve falar de famílias internadas juntas e de outros que, 
abrigados sozinhos, se obrigam a fazer vida nova, quem sabe 
casar, adotar novos costumes. Não sabe qual é seu caso.
Força de lei, mudam-lhe os trocados em moedas 
envelhecidas. Medida preventiva, esclarecem, evita 
contaminação. Ali todo mundo é doente. Barbearia, 
cozinha, limpeza. Logo-logo se arranja, recheia seu caneco, 
dá rumo na vida. Não param de depositar gente ali. 
Suspeitam que, depois, vão e levam os parentes. Efeito da 
incubação, sorrateira: até seis anos para se manifestarem os 
primeiros sintomas. Não vê nenhum. 
Aprende que o mal também se transmite pela palavra, 
em forma de saliva. Amputam-lhe a fala. Não vê sinal de 
pensamento.
Ali todo mundo é paciente. Infiltrações na face, mãos em 
garra, inchaço das orelhas: cada coisa em seu lugar. Não há 
pressa nem calendário, há existência. 
Senhor, se queres, tens o poder de me purificar.
Não há Cristo que cure um corpo em fuga.

Ana Rüsche
é escritora e doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo  
(FFLCH-USP) .

Laura Mascaro
é coordenadora e pesquisadora do Centro de Estudos Hannah 
Arendt e doutoranda em Literatura Francesa na FFLCH-USP.
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SOBRE CALENDÁRIOS E BIBLIOTECAS

Leila Danziger

Em uma cena do filme Uma vez entrei num jardim, realizado 
em 2012 pelo cineasta israelense Avi Mograbi, um calen-
dário de 1936 propicia emocionante reflexão sobre a con-
vivência entre os povos. Após encontrar uma página do 
calendário usada como marcador em um dos livros de seu 
pai, o personagem Ali, palestino israelense, transforma o 
impresso em breve e surpreendente narrativa histórica. 
Com solenidade e humor, Ali nos apresenta a página e 
enumera as diversas formas culturais de apreender a pas-
sagem dos dias, meses, anos (ver Figura 1). O calendário 
judaico, muçulmano e cristão (juliano e gregoriano) coa-
bitam naquele pequeno pedaço de papel. O ano em exer-
cício é 1936, mas também 5697 e 1355. Antes de terminar 
sua fala e oferecer a página como presente ao amigo Avi 
Mograbi, que também atua como personagem no filme, 
Ali afirma: “E eu não terminei de enumerar esse florilé-
gio pluralista, o mosaico cultural, nacional e religioso no 
Oriente Médio. E tudo isso na ausência de um país demo-
crático, igualitário…” 
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Há alguns anos venho trabalhando com agendas e livros 
encontrados entre os objetos de meu pai após sua morte. 
Bem mais modestas em seus diálogos culturais que o calendá-
rio do filme de Avi Mograbi, suas agendas conciliam apenas 
os calendários gregoriano e judaico, mas lembram que a coa-
bitação e a porosidade são aspectos constitutivos do judaísmo 
diaspórico. Suas páginas permaneceram em branco, inutili-
zadas, novas e obsoletas, avessas ao atarefamento, infensas à 
instrumentalização, como se qualquer um daqueles anos 
remotos estivesse diante de nós, prestes a começar de novo, 
mais uma vez, prenhes de esperanças extraviadas do passado.

Talvez seja desnecessário lembrar a importância dos 
calendários para Walter Benjamin. Em uma de suas teses 
sobre a história – praticamente contemporâneas da pre-
ciosa página de calendário que sobrevive no filme de Avi 
Mograbi –, o filósofo alemão afirma que os calendários 
se diferenciam dos relógios, pois estes nos oferecem um 
tempo homogêneo e vazio. Os calendários guardariam a 
consciência histórica revolucionária, a experiência de um 
tempo carregado de memória e atualidade, com festas, 
feriados, rupturas potenciais no continuum da história,  

Figura 1 – Cena do filme Uma vez entrei num jardim (Nichnasti pa’am lagan), 2012. 
Produção franco-suíço-israelense de Avi Mograbi.
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onde cada presente abriria uma multiplicidade de futu-
ros possíveis. 

Em relação às agendas de meu pai, busco criar descom-
passos na falaciosa linearidade do tempo, embaralhar os dias, 
misturar seu tempo ao meu, suas agendas às minhas (utiliza-
das e rasuradas). Esperançosamente, trata-se de buscar repre-
sentações mais autênticas de nossa experiência temporal, esta-
belecer configurações, inscrever ritmos diferenciados nessa 
convenção que chamamos calendário (ver Figuras 2, 3a e 3b).

Se a palavra calendrier não é recorrente na filosofia de 
Derrida, encontramos, porém, em seus textos a valoriza-
ção de datas, aniversários, anéis, marcas. Uma data é uma 
ferida, um entalhe, uma incisão, uma marca que o poe-
ma traz, escreveu o filósofo sobre a poesia de Paul Celan 
(Derrida, 1986). E uma das inscrições que faço surgir no 
corpo das agendas reconfiguradas é justamente a poesia 
de Celan, sobretudo uma frase escrita em francês em um 
poema em alemão, presente no livro Die Niemandsrose  

Figura 2 – Leila Danziger. Todos os dias de nossas vidas. Capas e páginas de agendas 
costuradas e objetos sobre mesas de madeira. Dimensões variáveis. Caixa Cultural, 
Rio de Janeiro, jan.-mar. 2015. Mostra coletiva Asas a Raízes. Curadoria de Sonia 
Salcedo Del Castillo.
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(A rosa de ninguém): “Oh quand refleuriront, oh roses, vos 
septembres?”. Esta interrogação faz alusão a Verlaine, cuja 
obra é percorrida por um lirismo obviamente incompatí-
vel com a experiência de Celan. Mas a interrogação de 
Celan, que anseia por uma floração paradoxal, faz ecoar 
um poema de Verlaine já marcado por certo pessimismo. 
Trata-se do célebre “A esperança brilha como uma palha 
no estábulo” (“L’espoir luit comme un brin de paille dans 
l’étable”), em que o suposto brilho da esperança é rebai-
xado à opacidade da palha. A exclamação “Ah! quand 

Figuras 3a e 3b – Leila Danziger. Todos os dias de nossas vidas, 2014. Páginas de agen-
das de anos diversos encadernadas, 27,5 cm x 45 cm (abertas). Fotos de Wilton 
Montenegro.
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refleuriront les roses de septembre!”, que conclui o poe-
ma de Verlaine, é carregada de impaciência pelo clima 
ameno que se inicia em setembro no hemisfério norte, e 
transforma-se, no poema de Celan, em uma data cifrada 
(Wetzel, 2004, pp. 141-42). Na torção realizada por Celan, 
o mês de setembro deixa de apontar apenas a estação do 
ano em que há o recomeço de um ciclo – nos países do 
hemisfério norte, o ano letivo recomeça em setembro –, 
tornando-se uma comemoração negativa, uma espécie de 
feriado doloroso, um monumento no tempo, lembrando o 
início da Segunda Guerra Mundial (setembro de 1939), e, 
na esfera pessoal, a deportação dos pais de Celan (aconte-
cida também em um mês de setembro). Assim, a palavra 
que era um elemento altamente melodioso em Verlaine 
transforma-se, com Celan, em uma cifra da catástrofe cole-
tiva e da dor pessoal. 

Em meio às agendas reconfiguradas, o verso “Oh quand 
refleuriront, oh roses, vos septembres?” funciona como um 
ritornelo, termo de origem musical designando um tipo de 
marcação usada para delimitar um trecho em uma partitu-
ra, e que, na filosofia de Deleuze e Guattari, torna-se um 
conceito. Sucintamente, o ritornelo pode ser compreen-
dido como “um segmento (de um relato, de um texto, de 
uma canção ou de uma forma visual) que se autonomiza 
e insiste numa reverberação criadora que vai transformar 
todo o conjunto” (Caiafa, 2000, p. 60). Os sopros, balbu-
cios, palavras desarticuladas e hesitantes que surgem na 
poesia de Celan, fruto de sua adesão tão problemática à lín-
gua alemã, reverberam em outras séries – sobretudo com 
jornais1 – em que busco atualizar sua poesia no aqui e agora 
em que vivemos, nossa “vida nua de cada dia”.

1  De 2001 a 2011, realizei a série “Diários públicos”, a partir da ação de apagar 
jornais de diversos países (Alemanha, Brasil, Israel, França), dando origem a dife-
rentes subséries, livros de artista, vídeos e uma instalação (Danziger, 2013).
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A série de trabalhos com as agendas2 foi motivada pelo 
encontro com esse tempo recebido em herança. Mas, em 
2013, em uma viagem à Berlim, comprei uma agenda alemã 
de 1943, praticamente sem anotações, mas que nos faz per-
ceber que naquele ano, na Alemanha, a escanção do tempo 
era nazista, festejando a anexação da Áustria, entre outras 
datas nefastas, e liquidando toda a diferença. Porém, curio-
samente, essa mesma agenda impressa em tipografia gótica 
transgredia um decreto promulgado em 1941. 

A tipografia gótica ou Frakturschrift3 conheceu seu 
momento de glória logo após a tomada de poder pelos 
nazistas, tendo sido, em 1934, decretada a “escrita ariana” 
e, portanto, proibida aos editores judeus. No entanto, em 
1941, numa manobra de difícil compreensão, essa mesma 
tipografia será decretada judia e proibida no Reich. Uma 
possível explicação encontra-se no fato de que a propagan-
da alemã deveria ser compreensível em todos os países ocu-
pados, e essa escrita permanecia indecifrável para além das 
fronteiras alemãs4. 

Interessante observar que a Frakturschrift segue associa-
da ao nazismo5. É inegável que a materialidade de todos 
os impressos que nos rodeiam – livros, jornais, cartazes – é 
portadora de valores e de memória. Concordo com Giulio 
Carlo Argan quando o historiador da arte e ex-prefeito de 

2  Todos os dias de nossas vidas (2013-2015) foi parcialmente exposta na mostra indi-
vidual O que Desaparece, o que Resiste (Funarte, Belo Horizonte, 2014), e exposta 
integralmente em Asas a Raízes, mostra coletiva realizada na Caixa Cultural, Rio de 
Janeiro, entre janeiro e março de 2015, com curadoria de Sonia Salcedo Del Castillo.
3  A Frakturschrift engloba um conjunto de tipografias que disputou espaço com a 
tipografia Antiqua.
4  Mais informações disponíveis em: <http://m.slate.fr/story/104507/relire-com-
ment-lecriture-est-devenue-une-arme-de-propagande-sous-hitler>.
5  Antes de 1933, poucos livros alemães eram impressos com essa escrita (cerca de 
5% das obras); em 1935, essa taxa sobe drasticamente, aproximando-se de 50% dos 
livros impressos. Mais informações em: <http://m.slate.fr/story/104507/relire-
-comment-lecriture-est-devenue-une-arme-de-propagande-sous-hitler>. Ver também 
“L’écriture. La Fraktur 2”, de Jeanette Konrad, em: <http://www.arte.tv/magazine/
karambolage/fr/lecriture-la-fraktur-2-karambolage>. Acesso em: 30 jul. 2015.

LuaNova96_3P_AF4b.indd   94 10/9/15   8:31 AM



95

Leila Danziger

Lua Nova, São Paulo, 96: 89-99, 2015

Roma afirma que todas as pesquisas visuais deveriam ser 
organizadas como pesquisa urbanística, pois mesmo quem 
compõe uma página tipográfica propaga conteúdos, inscre-
ve valores em nosso sistema de valores (Argan, 1992, p. 224).  
A página impressa, compreendida como elemento impor-
tante em nossa “partilha do sensível”, me interessa há vários 
anos, consciente de que o livro é apenas um de seus abri-
gos. Compreendo a página como estrutura de inteligibili-
dade, cuja vocação é propagar valores e relações singulares 
entre arte, história, memória e esquecimento, circulando 
entre o público e o privado.

O interesse pela estrutura da página e pela ambígua 
presença da tipografia gótica orientam outro trabalho que 
realizei em 2014, a partir de uma pequena biblioteca, mais 
uma entre tantas heranças paternas, marcadas pela nega-
ção, pela ausência, pela ação deliberada de esquivar-se à 
transmissão. Essa biblioteca, bastante modesta, foi trans-
portada de Berlim ao Rio de Janeiro em dezembro de 
1935, quando meu pai e meus avós deixaram a Alemanha 
nazista. Constitui-se de cerca de setenta livros, basicamente 
clássicos alemães: as obras completas de Goethe, Schiller, 
Lessing, Heine, além de traduções de Shakespeare, entre 
outros autores, além de livros de oração (Sidurim) em ale-
mão e em hebraico. A esse núcleo principal, juntaram-se 
livros oferecidos por um amigo da família, exatamente dos 
mesmos autores encontrados nas estantes de meu pai, obras 
que assinalavam a passagem entre a tradição religiosa e a 
modernidade. Esses livros são signos materiais da narrativa 
da assimilação dos judeus na Alemanha, signos da eman-
cipação pela devoção à Bildung, esse conceito chave da 
autoconsciência burguesa, como tão bem descreveu Aleida  
Assmann. Ao discorrer sobre a história da ideia alemã de 
Bildung, a autora mostra que sua concepção original foi 
radicalmente truncada, conduzindo à “perversão dos ide-
ais que haviam significado originalmente, para os judeus, 
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um convite, um princípio integrador” (Assman, 1994, [s. 
p.]; tradução da autora). Como escreveu Luis Krausz (2012,  
p. 37) em extenso ensaio,

[…] a Bildung representa as ambições e as esperanças de 
uma geração que, ao querer livrar-se das humilhações 
intrínsecas à experiência judaica na Diáspora por meio da 
redenção (da religião), acredita ser possível superar essa 
condição na própria Diáspora, por meio da aquisição plena 
dos direitos de cidadania.

 Pela Bildung, as diferenças sociais, étnicas e religiosas 
deveriam ser superadas por uma imagem moderna do ser 
humano orientada pela autonomia do indivíduo e seus 
laços pessoais. Contudo, ao longo de algumas décadas, o 
que deveria ser um meio de integração, transformou-se em 
fórmula de exclusão, e o pertencimento social não foi mais 
avaliado em termos culturais, mas apenas em “termos zoo-
lógicos”, segundo Assmann (1994). A opção moderna em 
favor da Bildung como elemento de integração cedeu lugar 
à prova arcaica de “arianidade”. 

A importância da Bildung para os judeus alemães, 
assim como seu fracasso literalmente catastrófico, apa-
rece em uma passagem do livro de Assmann, em que a 
autora conta os últimos instantes de uma judia alemã de 
oitenta anos, que recebeu ordem de deportação de uma 
cidade do Reich: 

Ela não precisou obedecer, tendo seu neto […] 
conseguido a necessária dose de veronal. Ele foi 
testemunho de suas últimas horas, vividas em  
companhia dos clássicos. Ele se lembra de uma 
quantidade impressionante de poesia recitada de cor, 
como o monólogo de Thekla, em Wallenstein. Ela partiu 
com esses versos, que foram seu último guia em direção 
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à morte voluntária. Estes judeus parecem ter sido […] 
os últimos guardiães da ideia alemã original de Bildung 
(Assmann, 1994, p. 83; tradução da autora).

Bibliotecas de clássicos alemães impressos em Fraktur-
schrift podem ser encontradas em abundância, como autênti-
cas ruínas da Bildung, em qualquer sebo de Tel Aviv. No filme 
de 2011 do diretor e roteirista Arnon Goldfinger, intitulado  
O apartamento, há uma cena que mostra dois destinos possí-
veis para os livros transportados para diversas partes do mun-
do com as famílias judias que escaparam da Alemanha nazis-
ta: tornarem-se objetos meramente decorativos ou serem 
descartados. Mas o que solicitam esses livros em sua materia-
lidade específica, e onde nos inscreve essa memória?

Em minha biblioteca-instalação (Figuras 4 e 5), intro-
duzi entre os livros herdados duas publicações de autores 
cujas obras se inscrevem no campo de recepção da Bildung 
e que testemunham igualmente seu fracasso: Paul Celan e 
David Grossman; este último presente com uma coletânea de 
ensaios sobre a situação política israelense intitulada signi-
ficativamente Writing in the dark. Mas também introduzi um 
caderno em que meu avô, aos sessenta anos, tentava em vão 
aprender português. Com sua caligrafia que demonstra um 
corpo disciplinado e exausto, ele escreveu orgulhoso: “somos 
brasileiros”, sentença que ainda não valeria para ele, mas que 
anuncia o horizonte de sua descendência.

Seria também importante refletir sobre tudo o que a 
Bildung quis superar, como, por exemplo, o iídiche, língua 
ausente na biblioteca de meu pai, que se orgulhava, como 
tantos outros judeus alemães, de falar Hochdeutsche Sprache 
(a língua culta alemã). Mas, como apontou Franz Kafka, 
a riqueza e a singularidade do iídiche encontra-se no fato 
de ser composto por palavras estrangeiras, que conser-
vam a urgência e a vivacidade com as quais foram acolhi-
das. É uma língua percorrida “pelas migrações dos povos.  
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Figuras 4 e 5 – Leila Danziger. Bildung, 2014. Dezoito pranchas com páginas e capas 
de livros abertos e costurados, 98 livros dispostos sobre prateleira de madeira e 112 
fotografias e documentos dispersos entre as páginas dos livros. 300 cm x 400 cm. 
Museu de Arte do Rio, Rio de Janeiro, ago. 2014-jan. 2015. Mostra Há Escolas que 
São Asas e Há Escolas que São Gaiolas. Curadoria de Paulo Herkenhoff e Janaína 
Melo. Fotos de Wilton Montenegro.
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Tudo aquilo, alemão, judaico, francês, inglês, eslavo, holan-
dês, romeno e até latino […], é preciso uma certa energia 
para manter unidas várias línguas dessa forma” (Kakfa apud 
Zevi, 2002, p. 17 ).

Creio que esse mesmo esforço (utópico?) que percor-
re o iídiche estrutura a página do calendário que Ali, o 
palestino israelense, oferece a Avi, o judeu israelense, no 
filme Uma vez entrei num jardim. A convivência entre línguas 
e calendários distintos, mantidas em contato permeável, 
em fricção produtiva, deveria nos ajudar a conjurar o risco, 
mais do que nunca presente, de clausuras identitárias. 

Leila Danziger
é artista plástica, professora do Instituto de Artes da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e pesquisadora 
do CNPq. 
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Fulvia Molina

Quando Antígona, a heroína da tragédia que leva o seu 
nome, é obrigada a decidir sobre o destino do corpo do 
irmão morto, ela o faz contra as determinações do rei de 
Tebas, seu tio Creonte. Mesmo sabendo que seria condena-
da à morte pela transgressão, ela decide sepultá-lo. Surpre-
endida pelos guardas, que vigiavam o cadáver insepulto de 
Polinices, Antígona é presa e levada à presença de Creonte. 
Segue-se, então, o diálogo entre eles: 

CREONTE – E ousaste, então, tripudiar sobre estas leis?
ANTÍGONA – É que estas não foi Zeus que as promulgou, 
nem a Justiça, que coabita com os deuses infernais, 
estabeleceu tais leis para os homens. E eu entendi que os 
teus éditos não tinham tal poder, que um mortal pudesse 
sobrelevar os preceitos, não escritos, mas imutáveis dos 
deuses. Porque esses não são de agora, nem de ontem, mas 
vigoram sempre, e ninguém sabe quando surgiram. Por 
causa das tuas leis, não queria eu ser castigada, perante os 
deuses, por ter temido a decisão de um homem.
(Sófocles, 2012 [c. 440 a.C.], p. 67)
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Aqui Antígona age segundo o que considera ser seu 
dever de irmã, seu imperativo ético pelas leis divinas em 
oposição às leis humanas. Vemos, também, já claramente 
colocado nessa obra de Sófocles, uma peça teatral escrita 
há 2500 anos, o conflito ético central de nossa civilização: o 
conflito entre a razão da consciência e a razão do Estado. 

No centro da cena trágica está expressada a razão 
de consciência, desnudando a razão do Estado. A arte, a 
poiesis, emerge como a verdade do artista, a sua alétheia, o 
seu ato ético por excelência, com suas razões e contradi-
ções, ato que resulta de sua decisão solitária. O que está 
em jogo para o artista, nessa hora, é a sua vida ou a sua 
morte, ou, ao menos, a sua saúde espiritual, na expressão 
de Giorgio Agamben (2012, p. 23).

A razão do Estado, por outro lado, é a razão sempre 
invocada pelo poder dominante para justificar suas leis, 
mesmo as mais abusivas, até o extremo de instaurar o Estado 
de exceção, em que o soberano tem o poder legal de suspen-
der a validade da lei, colocando-se legalmente fora da lei, e 
afirmando que não é um fora da lei.. A excessão é uma espé-
cie de exclusão. É a redução da pessoa humana à “pura vida 
nua”, na expressão de Agamben (2002, p. 23), em que o 
indivíduo é considerado como pura vida biológica, despido 
de todo direito humano. 

Paradoxalmente, mesmo os modernos Estados demo-
cráticos de direito ainda têm embutidas em suas constitui-
ções as provisões do Estado de exceção. Essa é a atual situa-
ção dos Estados Unidos com as leis USA Patriot Act (2001) e 
Homeland Security Act (2002). Essas leis passaram no Con-
gresso daquele país no calor dos ataques de 11 de setembro 
de 2001; elas estabelecem que as pessoas consideradas ini-
migas do Estado podem ser presas como “combatentes ini-
migos”, sem os direitos comuns aos outros cidadãos, como 
calar-se em juízo, ser assistido por um advogado e não per-
manecer preso sem culpa formada. É o caso das centenas 
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de pessoas ainda mantidas presas em Guantánamo, há anos, 
sem perspectiva de julgamento.

É nesse contexto que a arte contemporânea vem cum-
prir um papel ético, ao revisitar os fatos portadores de dor. 
Tem o dom de atualizá-los e de fazer aflorar as indagações 
necessárias sobre

[…] quais os procedimentos jurídicos e quais os 
dispositivos políticos que permitiram que seres humanos 
fossem tão integralmente privados de seus direitos e de 
suas prerrogativas, até o ponto em que cometer contra 
eles qualquer ato não mais se apresentasse como delito 

(Agamben, 2002, p. 178).

A arte vem a ser, assim, ao mesmo tempo, instrumento 
e fruto da legibilidade da história, esta o “único tribunal de 
justiça que a humanidade atual, ela própria passageira, pode 
oferecer aos protestos que vêm do passado”, nas palavras de 
Horkheimer (1934 apud Löwy, 2005, p. 50). Ela nasce como 
que para manter uma memória das glórias desses eventos, mas 
também para “aplacar as fúrias da memória do mal e velar pela 
justiça”, na incisiva expressão de Seligmann-Silva (2004, p. 33).

“O passado leva consigo um índice secreto pelo qual é 
remetido à redenção”, afirma Walter Benjamin (1940 apud 
Löwy, 2005, p. 48), para indagar em seguida: “Não nos afa-
ga, pois, levemente um sopro de ar que envolveu os que nos 
precederam? Não ressoa nas vozes a que damos ouvidos um 
eco das que estão, agora, caladas?” para, então, concluir:

Se assim é, um encontro secreto está então marcado entre 
as gerações passadas e a nossa. Então fomos esperados sobre 
a Terra. Então nos foi confiada, assim como a cada geração 
que nos precedeu, uma fraca força messiânica sobre a qual 
o passado tem pretensão. Essa pretensão não pode ser 
descartada sem custo. 
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Não seria este o lugar da arte, que visaria, não apenas 
resgatar uma memória, mas sobretudo atualizá-la em um 
ato estetica e politicamente presente, recolocando-a, por 
assim dizer, em movimento?

As manifestações de arte da memória no mundo vêm 
atualizando os fatos dolorosos que marcaram o século XX 
e ainda marcam o nosso século XXI, tais como o holo-
causto, os genocídios, as guerras, as perseguições étnicas, 
religiosas, e, particularmente no Brasil, têm buscado atu-
alizar, não somente o Estado de exceção aqui instaurado 
pela ditadura militar, mas também a violência difusa que 
permeia nossa sociedade, praticada por agentes do Estado, 
em nome da lei, contra as comunidades pobres e as várias 
minorias indefesas.

O antimonumento e o memorial
Em uma noite de 1939, os militantes nazistas destruíram 
uma fonte de 12 m de altura, em Kassel, na Alemanha. Em 
estilo gótico de forma espiralada-piramidal, instalada na 
praça da prefeitura, fora construída em 1908 com fundos 
doados por um empresário judeu daquela cidade, o Sr. 
Sigmund Aschrott, e assim ficou conhecida como Fonte 
Aschrott (Figura 1). Mas o presente de um judeu para a 
cidade era inaceitável pelos nazistas.

Em 1987, Horst Hoheisel ganhou o concurso da 
Sociedade para Recuperação dos Monumentos Histó-
ricos para que, de alguma forma, a fonte e sua história 
fossem resgatadas. Sua proposta era realizar, no mesmo 
local, a Fonte Aschrott negativa (Figura 2), invertida, 
abaixo do nível do solo, com o mesmo perfil da fonte 
original, uma forma negativa de monumento, que veio a 
ser uma das manifestações pioneiras de antimonumento, 
um termo criado posteriormente pelo pesquisador anglo-
-americano do holocausto, James Young (1992, p. 267). 
Na ocasião do prêmio, declarou Horst Hoheisel:
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Eu desenhei uma nova fonte como uma imagem 
especular da antiga fonte, submersa embaixo do lugar 
da outra, a fim de resgatar a história desse lugar como 
uma ferida e uma questão em aberto, para penetrar 
na consciência dos cidadãos de Kassel, para que tais 
coisas nunca mais se repitam (apud Young, 1992, p. 188; 
tradução da autora). 

“Como relembrar uma ausência? Neste caso, reprodu-
zindo-a, no espaço negativo do monumento ausente”, con-
clui Young (1992, p. 190).

Figura 1 – Fonte Aschrott 
original, Kassel, c. 1930. 
Foto de Kassel Kulturamt. 

Figura 2 – Fonte Aschrott, forma negativa, Kassel, 
1987. Foto de Horst Hoheisel. 

A alegoria como memória
Horst Hoheisel e Andreas Knitz construíram, em 2003, em 
tamanho natural, uma réplica da ruína do Portal do Presídio 
Tiradentes (Figura 3), uma estrutura em aço, na forma de 
gaiola, a que denominaram Pássaro livre / Vogelfrei (Figura 4), 
e que foi instalada no Octógono da Pinacoteca do Estado de 
São Paulo.

A ruína localizada na avenida Tiradentes constitui hoje 
o único remanescente do presídio que fora utilizado pela 
ditadura militar para encarcerar presos políticos, o qual foi 
posteriormente demolido para dar existência a uma agência  
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de um banco estatal, ao teatro de uma emissora de tevê esta-
tal e às obras do Metrô, em evidente tentativa, por parte do 
Estado, de apagamento da memória daquele lugar.

Na gaiola foram encerrados doze pássaros (pombos-
-correio), os quais, a partir do dia de abertura da exposição, 
a cada final de semana, eram libertados um a um, para que 
pudessem voltar para casa, em cerimônia presidida cada vez 
por um ex-preso político do antigo presídio, que soltava o 
pombo com as próprias mãos. 

Nas palavras de Seligmann-Silva (2004, p. 33):

A ruína do presídio é citada pelos artistas e metamorfoseada 
em prisão. O portal, local de passagem, por onde inúmeros 
prisioneiros entraram, e eventualmente saíram, foi 
transformado em uma alegoria de todo o prédio que ele 
representa, pars pro totum.

Figura 3 – Ruína do Portal do Presídio Tira-
dentes, São Paulo, SP, 2002. Foto de Andreas 
Knitz.

Figura 4 – Horst Hoheisel e An-
dreas Knitz. Pássaro livre / Vogelfrei, 
2003. Réplica do Portal do Presídio 
Tiradentes construída em aço. Pi-
nacoteca do Estado de São Paulo. 
Foto de Horst Hoheisel.
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Presença da ausência e atualização da memória 
O artista argentino Marcelo Brodsky apresentou em 2012, 
no Memorial da Resistência – Estação Pinacoteca, em São 
Paulo, a obra denominada Buena memoria (Figura 5), ante-
riormente apresentada em 2003 no Centro Universitário 
Maria Antonia da USP, no qual labora sobre foto de sua tur-
ma de formatura do Colégio Nacional de Buenos Aires, de 
1967. Vários daqueles jóvens, alguns poucos anos depois, 
foram vítimas da política de “desaparecimento” perpetrada 
pela ditadura militar argentina, de que foi vítima, inclusi-
ve, seu irmão Fernando Rubén, o Nando, retratado quando 
menino em um tocante ensaio fotográfico de sua mãe Sara 
(Figura 6), agora ressignificado por Brodsky, que fotogra-
fou, também, os rostos dos jovens escolares que visitavam a 
exposição e que se viam refletidos nos vidros que protegiam 
as fotos originais. Eram fotos de fotos, uma multiplicidade 
de tempos e gerações.  

Figuras 5 e 6 – Marcelo Brodsky. Buena memoria, 2003/2012. Centro Universitário 
Maria Antonia (USP)/Estação Pinacoteca, São Paulo. Obra confecionada com fo-
tos que inclui a de formatura do autor do Colégio Nacional de Buenos Aires, em 
1967, e a do irmão Nando desaparecido político ainda quando jovem estudante. 
Fotos do acervo de Marcelo Brodsky.

A memória como tribunal e redenção 
O artista francês Charles-Eric Gogny concebeu, em 2008, 
um memorial em vidro, selecionado pelo Conseil National  
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pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés para ser ins-
talado em praças e parques de Paris. É uma escultura de 
vidro plano, com os dizeres e nomes gravados em baixo-
-relevo pela técnica de verre sablé, que, ao mesmo tempo que 
é transparente, diáfano, reflete vagamente o observador do 
presente. É, dialeticamente, uma sobreposição de tempora-
lidades.

Por iniciativa da Association pour la Mémoire des 
Enfants Juifs Déportés, vêm sendo instalados memoriais 
em praças e placas em escolas em homenagem às cerca de 
11 mil crianças judias deportadas e mortas. Até o presente 
foram lembradas 6.403 crianças em 332 placas. 

Réplicas desse particular trabalho de Gogny (Figuras 7a 
e 7b), instalado no Parc des Buttes-Chaumont (Paris 19º), 
também foram instaladas nos parques du Temple (Paris 3º), 
Villemin (Paris 10º), Léon Serpolet (Paris 18º) e Eduard 
Vaillant (Paris 20º), com os nomes das crianças deportadas 
que viviam em cada um desses bairros. Contêm o texto:

PaSSante, leia oS SeuS nomeS, tua memória é 
a Sua única SePultura.

No memorial de Buttes-Chaumont, especificamen-
te, são homenageados 33 bebês, de 6 meses a 4 anos, que 
nunca chegaram a ir à escola, dentre as 423 crianças desse 
bairro (o 19º Arrondissement) deportadas para Auschwitz. 
Nesse vidro se lê também: 

PreSaS Pela Polícia do governo de vicHy, cúmPlice do ocuPante 
naziSta, maiS de 11.000 criançaS foram dePortadaS da frança de 

1942 a 1944, e aSSaSSinadaS em auScHwitz, Porque naSceram judiaS.

maiS de 423 deSSaS criançaS viviam no 19º arrondiSSement, dentre 
elaS, 33 BeBêS que não tiveram temPo de frequentar a eScola.
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Mais abaixo, leem-se os nomes e idades de cada bebê...

Figuras 7a e 7b – Charles-Eric Gogny. Memoriais em vidro, 2008. Instalados em 
praças e parques de Paris, França, dedicados às crianças judias francesas depor-
tadas e mortas em Auschwitz. Foto de Cathérine Iffly, 2014. 

Essas inscrições fazem um pungente eco às reflexões 
de Horkheimer: “somente a consciência humana pode se 
tornar o altar onde a injustiça sofrida pode ser abolida/
ultrapassada” (apud Löwy, 2005, p. 49).

Arte-memória que é pura memória
Esther Shalev-Gerz, artista lituana-israelense-franco-
-sueca, criou, em 2005, uma instalação no Grande Hall 
da Prefeitura de Paris, a que intitulou Entre a escuta e a 
fala: últimos testemunhos, Auschwitz 1945-2005 (Figura 8). 
Um trabalho de arte-memória que é pura memória. Foi 
em comemoração dos 60 anos da libertação do campo 
de concentração de Auschwitz-Birkenau. Essa instalação 
constou de 60 monitores de vídeo colocados sobre gran-
des mesas sinuosas que permitiam aos visitantes, sentados 
uns em frente aos outros, assistirem os testemunhos de 
60 sobreviventes dos campos de concentração nazistas. 
Os testemunhos desses sobreviventes, gravados em vídeo, 
em que expunham suas vivências nos campos, pelo tempo  

LuaNova96_3P_AF4b.indd   109 10/9/15   8:31 AM



110

Lua Nova, São Paulo, 96: 101-115, 2015

Arte, memtria e direitos humanos

que quisessem, resultaram em registros de duas a nove 
horas cada um. A artista entregou-nos os testemunhos 
como um bem comum, em coerência com a dimensão 
política e estética de seu trabalho, destaca Didi-Huber-
man (2012), para concluir que a força desse trabalho está 
em mostrar os testemunhos sem estetização, sem monta-
gens, angustiantes, em entregar-nos as falas como saíram 
das testemunhas, com seus “brancos tormentosos”:

E como não ver, no filme, nas montagens de Esther Shalev-
Gerz, que os brancos nas palavras são emanações de sofrer, 
do sofrimento, que vem por assim dizer, envenenar o seu 
desejo de relato? Mal-estar, impotência, angústia.

Figura 8 – Esther Shalev-Gerz. Entre a escuta e a fala: últimos testemunhos, Auschwitz 
1945-2005, 2005. Prefeitura de Paris, França. Instalação com monitores de vídeo 
com depoimentos de sobreviventes dos campos de concentração. Foto de Esther 
Shalev-Gerz. 
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A arte como ativação da memória
Em São Paulo, no Centro Universitário Maria Antonia da 
USP, Horst Hoheisel e Andreas Knitz, da Alemanha, Mar-
celo Brodsky, da Argentina, e Fulvia Molina, do Brasil, 
realizaram, em 2003, uma instalação a que denominaram 
MemoriAntonia – a alma dos edifícios. O foco desse traba-
lho foi o prédio de número 294 da rua Maria Antonia, 
pouco antes de ser demolido, onde ocorreram marcan-
tes acontecimentos na cena política e intelectual do país 
desde a década de 1930. Em 1968, quando ainda era a 
sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas (FFLCH-USP), fora invadido, depredado e incendia-
do por forças policiais aliadas às milícias paramilitares do 
CCC (Comando de Caça aos Comunistas), após intensa 
batalha com os estudantes que se opunham ao Estado de 
exceção vigente no país, o que resultou na morte de um 
jovem estudante e ficou conhecido como a Batalha da 
Maria Antonia. Esse prédio, assim como o ano de 1968, 
tornou-se, desde então, um símbolo da resistência demo-
crática na cidade de São Paulo.  

Quando os artistas entraram pela primeira vez nos espa-
ços que seriam objeto de sua intervenção, esses espaços se 
encontravam em estado de profundo abandono, e ainda 
carregavam traços de sua história. Os artistas trabalharam 
neles em várias etapas e com metodologias variadas, orga-
nizando workshops com jovens artistas, recolhendo testemu-
nhos, fotografando e coletando objetos.

No espaço escuro da instalação, pequenos holofotes, 
ativados por sensores de presença quando alguém se apro-
ximava, lançavam luz sobre os objetos, pedaços do prédio, 
tais como vitrais (Figura 9), assoalhos, quadros de luz, 
extintores de incêndio, vasos sanitários com a pátina de 
uma densa camada de pó, excrementos e penas de pombos 
que habitaram o prédio longamente abandonado (Figura 
10). Simultaneamente, eram ativados os sons que saíam de 
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minialto-falantes espalhados em torno dos objetos: eram 
vozes, falas de depoimentos (testemunhos de 8 antigos líde-
res estudantis participantes daqueles acontecimentos, que 
foram entrevistados em meio aos escombros do espaço que 
um dia abrigara o Centro Acadêmico da FFLCH). Eram 
ecos da memória que se misturavam às imagens dos 8 teste-
munhos mostrados em 8 monitores de tevê, que formavam 
um semicírculo no chão. 

Era a primeira vez que aqueles antigos líderes estudan-
tis ali estavam, depois de 35 anos. Sua emoção transparece 
nos registros das entrevistas, íntegras, sem cortes e edições, 
com seus brancos, suas afasias, suas falas trêmulas. Com-
pletava a instalação um conjunto de 6 cilindros de vinil 
transparente, 6 totens (Figura 11) construídos em escala 
humana, cada um com a foto de um dos estudantes mortos 
pela ditadura, os quais tinham assinado a lista de presença 
(Figura 12) da Assembleia Geral do Grêmio da Faculdade 
de Filosofia (de 9 de setembro de 1966, realizada naquele 
local). A imagem de cada estudante morto foi sobreposta 
à imagem da lista de presença na página onde aparecia o 
seu nome. Pela transparência, essas imagens se misturavam 
como a memória – de perto, podia-se ler os seus nomes assi-
nados, e, de longe, a figura humana do estudante morto 
parecia destacar-se, levantar-se: eram como fantasmas. Vin-
dos de onde? Chegando até nós, um contato que nos afeta-
va, um tempo do abraço, o kairós.

O trabalho foi uma espécie de arqueologia da memó-
ria: uma ressignificação e atualização de objetos e fragmen-
tos de memória.

A respeito, escreveu Lorenzo Mammì (2004, p. 8):

[…] foi um momento marcante: não apenas por resgatar 
uma memória, mas sobretudo por atualizá-la em um ato 
esteticamente e politicamente presente, recolocando-a, por 
assim dizer, em movimento.
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Foi um ato de ativação da memória, como na feliz 
expressão de Henri Bergson (1979, p. 71) em que “toda 
consciência é memória”.

Figuras 9, 10, 11 e 12 – Andreas Knitz, Fulvia Molina, Horst Hoheisel e Marcelo 
Brodsky. MemoriAntonia – a alma dos edifícios, 2003. Centro Universitário Maria 
Antonia (USP), São Paulo, SP. Instalação com objetos, documentos e fragmentos  
do antigo prédio da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 
na rua Maria Antonia, ícone de resistência na ditadura militar. Inclui totens com 
fotos de estudantes mortos sobre a imagem da lista de presença de uma assem-
bleia no grêmio estudantil em 1966. Fotos de Fulvia Molina (figs. 9 e 12) e de 
Marcelo Brodsky (figs. 10 e 11).
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Vemos assim, que a arte vem aportar aos aconteci-
mentos portadores de dor, como desde sempre o fez, a 
sua razão de consciência, o seu pathos, o seu universo de 
sensibilidade, o seu afeto, a sua verdade. Vem cumprir 
um papel ético, o de presentificação do mal que nos fere 
fundo na alma. Vem elaborar um resgate que se articula 
com “a exigência de uma salvação, que não consiste sim-
plesmente na conservação do passado, mas que seja tam-
bém uma transformação ativa do presente”, como nos 
incita Walter Benjamin (apud Gagnebin, 2009, p. 105): 
“O passado: [é] a história, a rememoração – e o presente: 
[a] ação redentora” (Benjamin, 1940, p. 53 apud Löwy, 
2005).

Fulvia Molina
é artista, mestre em Artes pela Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e doutora 
em Ciências pelo Instituto de Biociências da USP.
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LEILA DANZIGER E EUGENIA BEKERIS: UM DÍPTICO 

SOBRE A NOVA ARTE DA MEMÓRIA

Márcio Seligmann-Silva

Quando, como hoje, lembrar-se de algo ou ter boa memória 
perdeu significado, pois qualquer gadget pode ter acesso a 
muito mais memória do que toda a humanidade junta pode 
armazenar em seus hard disks orgânicos, quando a memó-
ria deixou de ser uma qualidade humana, a arte da me- 
mória assume novos significados. Antes de tudo, essa arte 
agora tem um valor de resistência. Refiro-me aos artistas 
que reatualizaram em suas obras a antiga mnemotécnica, 
cantada por Simonides de Céos e comemorada por Horácio 
e Quintiliano (Seligmann-Silva, 2006, pp. 31-38).

No século XX, era de destruições, a arte da memória 
teve de ser reativada para inscrever o que estava desapa-
recendo, ou que fora destruído, aniquilado. Essa arte nas-
ce de uma ética, de um pacto com a tarefa de inscrever a 
catástrofe. Guerras, ditaduras, genocídios transformaram a 
superfície do planeta. Sem contar que, como notou Walter 
Benjamin (2013, p. 55), as novas técnicas de reprodutibi-
lidade técnica, como a fotografia e o cinema, significaram 
um “desligamento” da tradição. Ficamos sem chão, Bodenlos, 
na expressão de outro desterrado, Vilém Flusser. Não por 
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acaso, a arte sofreu nesse século uma profunda inflexão e 
teve de ser reinventada. Nessa recriação, a rememoração, 
com seu gesto de catar as ruínas do que restou, teve um 
papel nada desprezível. Das colagens cubistas e dadaístas e 
dos ready mades à arte da acumulação, da apropriação, da 
instalação e da performance, vemos as artes como uma 
fênix renascendo de um mundo em ruínas. 

Neste ensaio, apresento duas artistas da memória, 
ambas da América Latina, uma brasileira, Leila Danziger; 
outra argentina, Eugenia Bekeris. Cada uma delas com uma 
poética própria e muito original. Ambas têm como herança 
a terrível memória do holocausto judeu, a Shoah. Nas duas 
artistas, vemos imagens e palavras se juntarem em uma arte 
da memória poderosa e ao mesmo tempo delicada. Com 
suas obras, podemos tanto olhar de mais perto essa paisa-
gem em ruínas, como também repensar nosso próprio pre-
sente de modo mais crítico.

Uma arca para a memória: Leila Danziger 
Leila Danziger herdou do pai, como ela gosta de dizer, a 
“língua alemã”: mas não como língua falada, e sim “como 
uma espécie de monumento, sinalizando unicamente per-
das”. Essa herança erodida, sem dúvida alguma se inscreve 
em sua identidade e deixa marcas em sua obra, repleta de 
fragmentos da língua alemã. Língua que, ao passar pelas 
câmaras de gás e fornos crematórios, se tornou lalen, lala-
ção, e renasceu em outro contexto, no Rio de Janeiro, na 
obra de Leila, a partir de rupturas que só muito lentamente 
foram se tornando conscientes.

Uma dessas rupturas se deu, por exemplo, em 1994, quan-
do Leila visitou uma exposição no Museu Histórico de Ber-
lim, dedicada aos Mahnmale des Holocaust (Memoriais do holo-
causto) – tema aliás de sua tese de doutorado –, e se deparou 
logo na entrada com dois grossos volumes contendo os nomes 
dos judeus alemães assassinados nos KZ nazistas (sigla de  
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Konzentrationslager, campos de concentração). Ela encontrou 
aí o seu nome de família elencado 76 vezes. Os 76 Danziger  
dessa lista, por assim dizer, produziram uma virada nas coor-
denadas que guiavam a vida de Leila. Seu pai judeu de Ber-
lim, ela em Berlim e os 76 nomes constituíram uma constela-
ção que passou a orientar sua produção artística.

Mas essa virada existencial não significou um nasci-
mento ex nihilo em sua carreira. Leila já havia feito algumas 
importantes exposições individuais e participado de outras 
tantas coletivas; a primeira delas em 1987, em Toulouse,  
França, durante seus estudos de arte no Institut d’Arts 
Visuels d’Órleans.

Essa primeira exposição individual chamava-se Entre 
Ciel et Ruines e já apresentava algumas características dos 
trabalhos posteriores da artista: intertextualidade com a lite-
ratura (neste caso, as estampas dialogavam com fragmentos 
do poeta Edmond Jabès), formato que lembra um livro e 
as temáticas dos nomes e da memória traumática. Nos frag-
mentos, lemos, por exemplo: “...nous n’habitons que notre 
perte” (“...nós não habitamos senão nossas perdas”) e “nous 
parlons à travers une blessure dont nous ignorerons toujours 
l’origine” (“nós falamos através de uma ferida cuja origem 
nós sempre ignoraremos”). As imagens posicionadas ao lado 
dos fragmentos lembram às vezes as obras escriturais de um 
Cy Twombly. Entre Céu e Ruínas é um trabalho extrema-
mente delicado, que inicia uma pesquisa sobre um interva-
lo – “entre” –, podendo o céu ser interpretado como uma 
constelação e conjunto de traços a serem lidos, assim como 
as ruínas apresentam uma visão do tempo metamorfoseado 
espacialmente na sua própria cicatriz e destruição.

A exposição seguinte, de 1989, tinha o nome-dedicató-
ria Pour Edmond Jabès. Desta feita, os fragmentos do poe-
ta aparecem estampados sob as águas-fortes – como uma 
inscriptio de um emblema barroco. A epígrafe da exposição 
deve ser lembrada: “Le nom échappe au souvenir. Il est, lui 
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même, mémoire.” (E. Jabès) (“O nome escapa à lembrança. 
Ele é, ele mesmo, memória.”). As imagens monocromáticas 
continuam o trabalho de escritura e traçamento da poesia, 
só que sem formar letras. Apenas o gesto escritural é preser-
vado. Nos textos, lemos: “Sarah, Sarah par quoi le monde 
commence? Par la parole? Par le regard?” (“Sarah, Sarah 
pelo que o mundo se inicia? Pela palavra? Pelo olhar?”). 
Questão essencial que nos remete à reversão goetheana 
da frase bíblica: “Im Anfang war die Tat.” (Goethe, Faust, 
I,3) (“No início foi o ato.”). Como ver essas obras hieroglí-
ficas? Devemos “ouver-las” no seu misto de palavras e ima-
gens. Outra frase: “Jamais l’avènement n’a lieu. C’est dans 
ce ‘jamais eu lieu’ qu’il réside.” (“Nunca um evento tem 
lugar. É nesse ‘não ter lugar’ que ele reside.” – E. Jabès). 
Formulação aporética que retoma com toda força o “drama 
da representação” pós-Auschwitz. E, não por acaso, é jus-
tamente esse topos que é nomeado ao final da sequência 
interminável de nomes judeus que subscreve – e como que 
assina – a terceira água-forte: “Dans tout nom, il y a un nom 
dérangeant: Auschwitz.” (“Em todo nome existe um nome 
perturbador: Auschwitz.” – E. Jabès). Decerto em Danziger e 
em tantos outros milhões de nomes também – assim como 
em “todos os nomes” depois daquela data-local.

Nos anos seguintes, de volta ao Rio de Janeiro, Leila con-
tinua trabalhando com os recursos escriturais da gravura e 
com a forma do livro. As obras expostas entre 1992 e 1994 
mostram uma dedicação cada vez mais intensa ao suporte. Se 
o peso da história e a reflexão sobre nomes, datas/locais vai 
num crescendo mudo que guia seus trabalhos de modo dis-
tanciado, esse “excesso de história” resulta em uma poética 
do murmúrio, marca de sua obra avessa à qualquer monu-
mentalidade. As obras sobre papel apresentadas nas duas 
exposições com nome Cáucaso (1993 e 1994) levam ao limite 
a experiência com a gravura e revelam um vir à tona da mate-
rialidade do papel – desgastado e corroído por processos  
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químicos e mecânicos –, em cujas manchas e perfurações 
apresenta com sutileza um “real” que não se deixa simbolizar.

A fase seguinte da artista inicia-se com Nomes Pró-
prios (denominação de três exposições entre 1997 e 1998). 
A obra Greifswalder Str. 138, exposta na ifa-Galerie Berlin, 
ainda é fruto do momento de reflexão artística/conceitual 
(Figuras 1 e 2). Com a técnica da fotogravura, Leila realizou 
matrizes de metal com os 76 Danziger listados no volume 
anteriormente citado. Nas “páginas” resultantes, com a for-
ma que lembra uma lápide, estão inscritos os seus nomes, 
locais e data de nascimento, a data de morte – ou a menção 
verschollen, desaparecido, e, em alguns casos os nomes dos 
KZ onde foram assassinados, ou ainda, a menção Freitod, 
suicídio. As gravuras foram expostas lado a lado, formando 
um enorme painel de 400 cm x 220 cm. Essas gravuras tam-
bém foram transformadas em livros trabalhados com óleo 
de linhaça e betume, e, portanto, muito densos do ponto de 
vista da matéria e do tema. Livros de memória, mas também 
livros sobre o esquecimento e a impossibilidade de dar um 
corpo ao passado (Figura 3).

Figuras 1 e 2 – Leila Danziger. Greifswalder Str. 138, 2003.
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Figura 3 – Leila Danziger. Nomes Próprios, exposição de 1998.

Na exposição coletiva de 1998, O Artista Pesquisador, 
e na Pequenos Impérios, de 1999, e em outras coletivas, 
Leila soma a essa experiência estética dos 76 nomes pró-
prios o trabalho com a Greifswalder Str. 138. Este endereço 
remete a um local e a um prédio precisos em Berlim. Leila 
leu em 1994, no jornal Tagespiegel, uma matéria de página 
inteira de autoria de Ruth Nube, nascida em 1932, sobre 
uma amante de seu pai, Sephie Gutmann. Nube descobriu 
as correspondências entre o pai e Gutmann apenas após a 
queda do muro de Berlim. Ela decidiu então pesquisar o 
que acontecera com essa judia que ela conhecera e que per-
manecera em Berlim durante a guerra. A correspondência 
com o pai fora suspendida em 1942. Gutmann cuidava de 
um orfanato com cerca de 60 a 80 crianças judias. Nube 
encontrou, pesquisando no arquivo da cidade de Berlim 
(Landearchiv Berlin), as listas de transporte dos judeus 
enviados aos KZ. Sephie Gutmann e sua filha (meia-irmã 
de Ruth Nube) estão listadas em um transporte de 29 de 
novembro de 1942, com 1.021 nomes, ao lado de 230 crian-
ças entre seis semanas e dezoito anos, a maioria órfãs.

Leila Danziger fez uma cópia xerox dessa matéria de 
jornal e trabalhou na reprodução dela e transformação 
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em livros-objeto e gravuras. Em agosto de 2000, Leila foi 
ao endereço onde funcionava o orfanato e encontrou um 
canteiro de obras, o qual fotografou. Em uma das fotos, 
vemos uma criança andando de bicicleta refletida no vidro 
do prédio. Esse trabalho desdobra o testemunho de Nube e 
busca com suas inúmeras passagens pela serigrafia dar con-
ta da fixação sobre esse passado. O ato reflexo que nos leva 
a repetir a cena traumática é em um primeiro momento 
mimetizado pelo princípio da reprodução técnica – mas, 
na obra de Leila, em um segundo momento, esse exercício 
mesmo de transposição e metamorfose do original dá um 
novo corpo e uma nova densidade ao “original”, a saber, ao 
desaparecido/presente. Esse procedimento de reproduzir 
e transformar – as gravuras e livros são tratados com óleo 
de linhaça, grafite e betume e algumas vezes postos sobre 
mesas, elas mesmas trabalhadas com esse mesmo material 
– metamorfoseia o que era mero jornal descartável (uma 
memória curtíssima fadada ao esquecimento como o é toda 
informação jornalística) em um índice do passado. Cria um 
delicado antimonumento. Alguns dos livros parecem ter 
sobrevivido a incêndios. As metáforas que se anunciam – 
como a do livro – são logo transformadas em metonímias, 
pars pro toto impossível mas, ainda assim, tentadas e lançadas 
aos espectadores.

Os trabalhos de Leila, a partir de então, têm insistente-
mente requisitado o jornal (sobretudo jornais alemães, mas 
também brasileiros e israelenses) como sua base e suporte. 
Mais do que suporte, no entanto, essas páginas de jornal 
são transformadas em “corpo”, objetos de arte, na medida 
em que, empregando fita adesiva, os textos em alemão são 
retirados – assim como o alemão de Leila perdeu a sua fun-
ção comunicativa e manteve a sua dimensão afetiva. Apenas 
algumas palavras ou, outras vezes, fotos, ou ainda, os con-
tornos das colunas e das imagens ficam impressos nas pági-
nas. No fundo, as letras ao avesso ainda podem ser vislum-
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bradas, recobrando assim uma força que não atribuímos ao 
papel-jornal diariamente jogado no lixo. Nessas superfícies, 
Leila também constrói poemas às vezes com uma só pala-
vra – como “ausências” –, outras com carimbos que trazem 
palavras ou versos de Paul Celan, de Drummond, Cecília 
Meireles e Orides Fontela. Nessa reciclagem artística do jor-
nal apagado e reinvestido de sentido, as palavras e as ima-
gens constroem uma grafia do tempo junto com marcas da 
luz que também se inscrevem – de modo estudado – sobre a 
sensível superfície descascada. Essas grafias de luz, de resto, 
revelam o princípio da fotografia e da própria obra de Leila 
enquanto uma escritura do real que desconhece o caminho 
da narração e da ilusão da representação tradicional.

Leila identifica-se com outros artistas brasileiros atuais 
como Antônio Manuel e Franklin Cassaro. A artista com 
quem tem maior afinidade no Brasil é Mira Schendel. Na 
cena internacional, sua obra dialoga diretamente com Robert 
Rauschemberg, On Kawara, Anselm Kiefer, Adrian Piper, 
assim como pode ser aproximada dos antimonumentos de 
Horst Hoheisel, Andreas Knitz, Jochen Gerz, Hirschhorn, e 
de outros artistas que trabalham com poéticas da memória 
como Doris Salcedo, Marcelo Brodsky, Naomi Tereza Sal-
mon e Christian Boltanski. Mais adiante, veremos também 
em que medida sua obra pode ser posta em diálogo com a 
de Eugenia Bekeris.

É interessante notar como a obra de Leila chegou a 
um limite com seus trabalhos em jornal e deu um passo 
em direção ao vídeo. O vídeo, esse sucedâneo do cinema, 
tem sido ator central nas poéticas (privadas, domésticas) da 
memória desde os anos de 1960. O vídeo Vanitas (2011)1, 
de Leila, tem como som de fundo o barulho de papel de 
jornal sendo rasgado, que, logo percebemos, é na verdade 

1  Vídeos e outras obras de Leila Danziger encontram-se disponíveis em: <http://
www.leiladanziger.net>.
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derivado do gesto de se colar uma fita adesiva sobre o jornal 
para em seguida puxar, descamando uma face da página 
do jornal. Com esse gesto, a “atriz/artista” retira as imagens 
e letras de um lado da página, e podemos vislumbrar, de 
modo embaçado e frágil, as imagens e letras que se situa-
vam do lado oposto da página que recebeu esse tratamen-
to de “depilação”. A artista denomina seu gesto de “leitura 
extrativa” e de “apagamento”. Esse gesto também marca os 
demais vídeos de Leila que comentarei a seguir e revela o 
gesto que estava por detrás de seus trabalhos com jornal 
descascado sobre o qual falamos.

Mas, antes, vale a pena nos determos mais nesse tra-
balho e observar as sobreposições de imagens emblemáti-
cas de Vanitas, quase todas extraídas de páginas de jornais: 
bomba atômica explodindo; flores; personagens da política; 
o estadista Otto von Bismarck; quadros clássicos da história 
da arte; jornais com textos em inglês e em hebraico; cavei-
ra; relógios; alguns relógios dispostos em um enorme átrio; 
homem-robô; brinquedos automáticos; ondas revoltas; ter-
ra; lápides; cemitério profanado; cena tomada em um cemi-
tério; imagens de televisão do tsunami no Japão; roupas de 
casamento; imagem na tevê de aviões voando em formação; 
fachada de prédio com imagens clássicas surgindo no fun-
do – do outro lado da página – um homem com peito aber-
to, como se tivesse caído; imagens de joias religiosas com 
motivos de caveira; imagem de um anjo com violino que, 
ao ser retirada (descascada), desvela um jovem com paletó; 
cena com vitrine e manequins e outra com caveira usan-
do joias (que lembra a famosa obra de Damien Hirst, For 
the love of God); cena de gato em cemitério judaico; pata de 
gato sobre jornal sendo rasgado; cena do jornal israelense 
Haaretz voando sobre a relva e sobre uma calçada, sendo 
levado pelo vento. Ao fim do vídeo, temos o letreiro: Leila 
Danziger, Tel Aviv, 2011. 4’12”. Esse vídeo é uma espécie 
de memory box de nossa destruição cotidiana. Ele escova a 
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história a contrapelo, revelando a barbárie que, apesar de 
evidente nos jornais, passa despercebida, é naturalizada em 
nosso cotidiano, inibida pela lógica do instante que alimen-
ta a notícia. Os jornais diários são apresentados como um 
espetáculo da violência e um biombo que a esconde e nos 
protege da morte. A artista em seu Vanitas, dentro de uma 
tradição bem barroca e, portanto, cara também à América 
Latina, reafirma o ser vão e efêmero da vida – na mesma 
medida em que denuncia também o terror de uma socieda-
de guiada pela violência e pela lógica do sacrifício.

Já o vídeo Pallaksch. Pallaksch, de 2011, tem como fun-
do a voz do poeta Paul Celan (1920-1970) lendo um poe-
ma dele (“Tübingen, Januar”), a voz misturada com o som 
da televisão israelense transmitindo notícias. Vemos uma 
imagem de pedra com uma inscrição em hebraico segui-
da da sobreposição de imagens de água à beira-mar, fogo, 
jornais israelenses, jornais sendo apagados. Assim como os 
poemas de Celan nos lembram as pequenas pedras rituais, 
colocadas sobre túmulos nos cemitérios judaicos (pedras da 
memória, depostas após se rezar o Kaddish, a reza aos mor-
tos), também Leila acumula as camadas de imagens e de 
sons em seu vídeo. No meio e no final, resta do som apenas 
o verso “Pallaksch, Pallaksch” do poema, repetido mono-
tonamente e com insistência, como os gestos de descascar 
os jornais que assistimos na tela. Em dado momento, um 
jornal é “apagado” e podemos ler esse mesmo verso como 
título de uma matéria do jornal (4’17”). A artista retira e 
salva da pilha de jornais e da montanha de informações jus-
tamente as palavras (aparentemente mais) “sem sentido”. 
Pois se “Pallaksch, Pallaksch” é uma onomatopeia sem sen-
tido imediato, ao ser colocada no poema, por Celan, e no 
vídeo, por Danziger, adquire a capacidade de refundar a 
linguagem pelo seu “retorno” a uma “origem”, ao seu “grau 
zero de significação”, que, em último caso, subverte a lógi-
ca do jornal e a transforma. A poética de Leila é negativa, 
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mostra como da subtração pode-se obter mais. A língua, 
instrumentalizada na mídia, é assim revivida via imersão na 
ausência de sentido imediato. 

Em When man’s castle is a storage room (vídeo de 2011, 
1’24”), escutamos apenas o som de ruídos, aos quais se mis-
turam o som do mar e de jornais sendo “depilados”, cujas 
imagens surgem misturando-se com as imagens do mar. 
Um dos títulos de manchete retirados afirma “witnessing  
history”, e outro, a penúltima imagem, contém o título da 
obra: “When man’s castle is a storage room” (1’08”), que, 
após o apagamento, fica apenas com a frase “a storage  
room”. A última imagem é bem mais rápida e apresenta a 
superfície da água, indicando o elemento efêmero e mutan-
te como parte essencial da poética desses filmes, os quais 
traduzem o jornal e tudo o que ele significa, ou seja, a cul-
tura da informação que se impôs na modernidade desde 
o século XIX, em uma superfície matérica frágil, tênue, 
facilmente destrutível: a página descascada de jornal. Se 
a informação é a substância que alimenta o ser humano 
moderno, assim como engraxa as engrenagens dos sistemas 
econômico e político, através dos apagamentos os jornais 
se tornam “balbuciar”, “lalar”, objeto significante que tende 
ao puramente matérico, ou seja, uma negação da sociedade  
de informação. A artista suspende o fluxo da máquina comu-
nicativa e econômica. Ela puxa o freio de emergência e  
vai coletar o que lhe interessa para o seu trabalho de “wit-
nessing history”. Testemunhar é também portar o que resta: 
“When man’s castle is a storage room”. Nos vídeos de Lei-
la, esse depósito está repleto de jornais “velhos”, com suas 
notícias que, na lógica imediatista que guia a informação, 
se tornam lixo tão logo são lidas. Nossa sociedade sofre de 
envelhecimento precoce. Leila Danziger interrompe essa 
temporalidade neurótica com seu gesto de apagar imagens 
e de suprimir textos. “Silêncio, por favor!”, ela parece nos 
dizer. O jornal se transforma em poesia, como ocorre nas 
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obras de Leila já tratadas aqui, que apresentam páginas de 
jornal nas quais algumas palavras são mantidas, projetando 
um universo poético onde antes só havia prosa. Lembro, 
por exemplo, da exposição Todos os Nomes da Melancolia, 
de 2012.

A primeira imagem do vídeo Diários públicos mostra o 
procedimento do apagamento. A repetição do gesto e seu 
ruído dão a impressão de que o desígnio da artista é apagar 
todos os jornais do mundo. Poderíamos pensar também: 
apagar a memória do mundo. Mas o interessante é que esse 
apagamento tem justamente um efeito de memória. Ao 
tentar apagar/esquecer a montanha de informações que 
nos sufocam e nos submetem ao seu ditame, Leila nos tor-
na mais leves. Ela estende nosso horizonte e alarga nosso 
espaço lúdico de ação. Se Baudelaire (1975, p. 701) escre-
via “Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, 
ma primitive passion)” (“Glorificar o culto das imagens 
[minha grande, minha única, minha primitiva paixão]”), 
parece que Leila tem por lema: “Apagar as imagens (minha 
grande, minha única, minha primitiva paixão)”. O gesto 
de arrancar as letras e sobretudo as imagens do jornal é a 
um só tempo delicado e brutal, agressivo. É como se não 
pudéssemos nos opor à força da informação e de tudo o 
que ela significa, senão com outra carga de força, destrui-
dora. À iconofilia doentia da nossa era, Leila opõe uma 
saudável e bem-vinda iconoclastia. Mas seu gesto diante dos 
jornais é o de arrancar, retirar e não apenas o de destruir 
ícones. Como Freud, ela cava, e sua “cura” do jornal não se 
dá pelas palavras, talking cure, mas por sua redução a novas 
imagens e inserção em uma nova narrativa hieroglífica, ver-
bivocovisual. Sua “prece” é o descamar obsessivo da folha 
de jornal. Trata-se de um gesto ao mesmo tempo delicado 
e ritual, repetitivo e violento: a artista fere a página. Retira 
sua pele. Essa ferida é um meio de materializar a violência 
que as palavras do jornal encobrem, na mesma medida em 
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que a espetaculariza. Diários públicos enfrenta a onipresença 
dos jornais diários e o esmagamento do privado pelo públi-
co. Pelo corpo e seus gestos, a performance de “estripar o 
jornal” repõe o humano, o individual, onde antes parecia 
só existir lugar para a mera informação. “Rasgue seu jornal 
e (re)nasça para a vida” é o que a artista parece nos dizer, 
e, novamente, “rasgar o jornal”, depilá-lo, significa transfor-
mar o lixo da informação em arte, implica ressignificar a 
racionalidade instrumental dos fins em meio puro, “finalida-
de sem fim” da arte. 

Uma das manchetes que lemos afirma: “Um dia para ser 
esquecido” (1’56”). O esquecimento que o gesto de apagar 
os jornais implica é do tipo que Nietzsche (1988) propunha 
em seu “Dos usos e desvantagens da história para a vida” 
(“Von Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben”). 
Ali ele escrevia que “é totalmente impossível de se viver 
sem o esquecimento” (“es ist […] ganz und gar unmöglich, 
ohne Vergessen überhaupt zu leben”), como também estava 
convencido de que:

A alegria, a boa consciência, o ato feliz, a confiança naquilo 
que vem – tudo isso depende, em cada indivíduo, assim 
como no povo, da existência de uma linha que separe o 
visível, claro, do que não pode ser clareado e é escuro, de 
que se saiba tanto esquecer na hora certa, como também 
que se recorde na hora certa, de que as pessoas sintam com 
um instinto forte quando é necessário sentir-se de modo 
histórico ou não histórico. Essa é a proposição a que o 
leitor é justamente convidado a observar: o ahistórico assim 
como o histórico são igualmente necessários para a saúde de cada 
indivíduo, de um povo e de uma cultura (Nietzsche, 1988,  
p. 252; grifos no original; tradução do autor)2. 

2 Para um comentário a essas passagens, ver Yerushalmi (1988, pp. 7-21; aqui  
p. 21). Ver também o belo livro de Weinrich (1997, pp. 160-68).
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Walter Benjamin reatualizou essa crítica à presença 
esmagadora do histórico no ensaio “Experiência e pobre-
za”, de 1933. Aí ele não apenas experimentou um elogio ao 
esquecimento e um “conceito novo e positivo de barbárie” –  
que nos “impele a partir para frente, a começar de novo” –,  
como também criticou o interior burguês que sufoca seus 
visitantes pelo excesso de Spuren, rastros e marcas. Na trans-
parência da arquitetura de vidro se concretizaria para ele 
a utopia (negativa) da nova barbárie (Benjamin, 2012,  
p. 127). Já em seu conhecido ensaio sobre a obra de arte, 
ele defendeu “a atrofia da aparência, a decadência da aura 
nas obras de arte é acompanhada de um ganho monstruoso 
em seu campo de ação [Spiel-Raum]”, ou “ganho em espaço 
de liberdade”, em outra tradução aproximativa (Benjamin, 
2013, p. 74). A verdade – em Nietzsche e nessas passagens de 
Benjamin – parece não se encontrar mais na a-letheia (lite-
ralmente “não esquecimento”, “verdade”, em grego), mas 
sim em lethe, no esquecimento. 

Nos vídeos com apagamentos de Leila Danziger, esse 
ganho em espaço de liberdade tem a ver com o apagamen-
to das marcas da informação, do histórico e da violência 
espetacularizada nas páginas de jornal e na mídia eletrô-
nica. Mas o (aparentemente) paradoxal em sua obra é que 
nela o apagar e o esquecer são gestos ligados e articulados 
ao recordar. Ela substitui o culto da informação e das ima-
gens, o pensamento histórico e historicista por uma espécie 
de “prece da memória”. Descascar os jornais implica profa-
nar a ideologia e a potente segunda natureza de realidade 
construída pelos jornais e pela cultura midiática da informa-
ção. À aparência de veracidade das páginas de jornal, ela 
opõe o gesto de destruição dessa aparência, que repõe o 
desejo de uma relação autêntica e vital com o real. Essa 
relação se dá pela conquista de um espaço de memória. Pois 
a memória, para existir, precisa antes conquistar espaço, se 
livrar da sociedade de consumo, do peso da informação.  
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Ao desvelar/“desrevelar” as imagens, Leila revela outra 
modalidade de se lembrar e de comemorar os mortos. A 
linguagem poluída pela comunicação e pelo seu serviço à 
informação é substituída por outra mais depurada. A lin-
guagem retorna ao “lalar”. Ao invés de catalogar e arquivar, 
Leila desarquiva. Ela reduz o simbólico ao balbucio (“Pallaksch, 
Pallaksch”) – ou ela eleva o simbólico ao gaguejar. Como 
Celan escreveu com relação à língua após Auschwitz.

Alcançável, próximo e não perdido permaneceu em meio 
das perdas este único: a língua. Ela, a língua, permaneceu 
não perdida, sim, apesar de tudo. Mas ela teve de atravessar 
as suas próprias ausências de resposta, atravessar um 
emudecer, atravessar os milhares de terrores e o discurso 
que traz a morte. Ela atravessou e não deu nenhuma palavra 
para aquilo que ocorreu; mas ela atravessou este ocorrido. 
Atravessou e pôde novamente sair, “enriquecida” por tudo 
aquilo (Celan, 1983, v. III, pp. 185-86.; tradução do autor).

Não por acaso, Leila recorre a Celan para fazer sua pró-
pria língua. Dessa língua revivida constrói-se uma poética 
do precário. Do “lixo”, a artista faz uma obra crítica elabora-
da. O acumular do “lixo” faz dele um (des)arquivo daquilo 
que sobreviveu à catástrofe do progresso. Os vídeos de Leila 
são como arcas que portam os escombros da modernidade. 
A arte aurática só podia existir em uma era que se sentia 
totalmente encaixada na tradição. Leila desenvolve uma 
poética à altura de nossa situação pós-histórica. Em vez da 
continuidade da tradição, ela revela a continuidade da vio-
lência. Seu gesto é o de procurar criar um espaço que per-
mita se romper com o fluxo constante da catástrofe.

Ao invés do ritmo frenético da sociedade dos choques, 
temos a calma do branco que passa a dominar a página, 
com seu ritmo outro. “Lob der Entschleunigung” (“Elo-
gio do desaceleramento”, 3’45”), lemos também em uma 
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manchete de jornal captada em Diários públicos. O trabalho 
de Leila é como o destecer noturno de Penélope: ela deslê 
o jornal com seu gesto de retirar sua camada superficial. 
No lugar do império (“masculino”) da informação, da vio-
lência e da “grande” política, ela desfaz o tecido do jornal 
para o expor como um corpo dissecado. Trata-se de uma 
poética tanto lúdica como oposta à palavra como bastião 
do patriarcalismo.

Em Leila, o percurso leva não só à passagem do sim-
bólico ao abjeto, ao avesso da linguagem (seu “lalar” pré-
-simbólico), mas também sua poética ronda a questão da 
deriva entre temporalidades e línguas. Como vimos, sua pri-
meira exposição individual, Entre Céu e Ruinas, já apresen-
tava algumas características de seus trabalhos posteriores: 
intertextualidade com a literatura, formato que lembra um 
livro e as temáticas dos nomes e da memória traumática. 
Já suas obras dos últimos anos, cada vez mais se tornaram 
um intenso diálogo com os poemas de Paul Celan. Nesse 
diálogo, encontramos a telescopagem de tempos traumáti-
cos, assim como uma deriva entre as línguas. Basta lembrar 
das diversas traduções3 que ela utiliza de um mesmo verso 
do poema “Stehen”, de Paul Celan, fundamental para ela: 
Für-niemand-und-nichts-Stehn, “Para-ninguém-e-nada-estar” 
(Cláudia Cavalcanti); “Resistir-por-ninguém-e-por-nada” 
(Raquel Abi-Sâmara) e “De pé-para-ninguém-e-nada”  
(Carlos Abbenseth).

Os vídeos de Leila Danziger são representantes de um 
momento da história da arte no qual vários artistas se vol-
tam para as imagens técnicas na busca de encontrar um 
espaço lúdico para refletir sobre nossas derivas identitárias. 
Os vídeos nascem também de uma necessidade de se dar 
um testemunho de época e também individual, da artista 
ou de sua persona artística. Neles nos miramos como no 

3 Os nomes dos tradutores encontram-se entre parênteses.
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espelho de Alice, na obra de Lewis Carrol. Adentrá-los 
implica aprender a ver o mundo “do lado de lá”, a partir das 
imagens e de sua destruição.

“Ser testigo de los testigos”: Eugenia Bekeris e a nova 
arte do testemunho
Nos últimos anos tem-se falado e escrito muito sobre o 
fenômeno da pós-memória. Acredita-se que, com a passa-
gem das gerações e com o fim do testemunho de primei-
ra mão, ficaríamos restritos à pós-memória das catástro-
fes que pontuaram o século XX. As histórias da Primeira 
Guerra Mundial e do genocídio armênio, até as dos sobre-
viventes da Shoah, do Gulag, das bombas atômicas e de 
tantas outras catástrofes impetradas por nós humanos, 
inclusive as terríveis ditaduras que marcaram de modo 
profundo e irreversível a América Latina, estariam agora 
legadas ou sendo passadas para novas gerações, nascidas 
depois da catástrofe. Essas novas gerações, no entanto, 
veem-se diante da tarefa certamente ambígua de portar 
aquela memória, de receber um testemunho que vem de 
um passado que muitas vezes tem uma presença fantasmá-
tica, espectral e impõe sua presença.

Na América Latina, ainda vivemos um momento de 
convivência da geração sobrevivente ao lado da que a suce-
de, geração essa que não viveu na própria carne o terror das 
ditaduras, com suas perseguições, torturas e desaparecimen-
tos, mas que habita na memória desses eventos. Neste nosso 
momento, unem-se a tarefa de elaboração do passado fan-
tasmático com a de transmissão da memória. As artes têm 
um papel fundamental nesse processo, funcionando como 
um poderoso dispositivo de performatização da memória. 
Elas permitem um deslocamento dessa experiência, retirá-
-la da sombra, transformar seu peso insuportável em algo 
que pode ser “portado” sem nos queimar. As artes permi-
tem uma aproximação e uma inscrição do que sequer foi 
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possível se experienciar. Elas dizem do indizível. Histórias 
terríveis, traumas, feridas, são traduzidas em narrativas que 
podem ser rememoradas e que podem passar a fazer parte 
de nossas identidades. Essa elaboração do trauma por meio 
da arte é tanto mais complexa na medida em que deve ser 
encarada como parte de uma luta entre diversos fatores: em 
termos do sobrevivente, a memória é recordação do mal, 
algo que clama por inscrição mas também por um distan-
ciamento, para permitir uma vida para além da posição da 
sobrevivência. Em termos da sociedade, essa memória do 
mal é fruto de um embate. As forças do olvido, ao negarem 
a verdade do mal, retraumatizam os sobreviventes e os que 
se solidarizam com eles. Os locais de memória, os rituais de 
rememoração da violência sofrida são conquistas dessa luta. 
Essas conquistas devem ser constantemente reafirmadas e 
protegidas contra aqueles que preferem “virar a página da 
história” (sem antes inscrevê-la). 

Se vimos com Leila Danziger uma série de obras que 
constituem uma poética dos traços, do apagamento e da 
conquista de um espaço de liberdade, nascida de um tra-
balho de autorreflexão e de (des)traçamento da identida-
de, com Eugenia Bekeris vemos um embate direto com a 
memória da Shoah em seu encontro com a memória dos 
desaparecidos na ditadura argentina. Os trabalhos de Euge-
nia Bekeris, essa que é uma das grandes artistas da Améri-
ca Latina voltada para a inscrição desses locais de memória 
do terror do século XX, são poderosos dispositivos estéti-
co-mnemônicos, especialmente neste momento de passa-
gem geracional. Desde 1995, há vinte anos, portanto, tem 
se dedicado a uma nova arte da memória, que ela também 
ajudou a desenhar na Argentina. Como descendente de 
uma família que fugiu da Europa para escapar do terror 
nazista, terror este que matou vários de seus parentes, e, ao 
mesmo tempo, como pertencente a uma geração argentina 
que esteve no olho do furacão genocida da última ditadura  
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(1976-1983), a artista carrega consigo traumas, um mal-
-estar (Unbehagen, lembrando do conceito de Freud, que 
significa também o ominoso e o estar sem abrigo): nós 
de memória/esquecimento que precisam ser “desatados”. 
Como Ruth Klüger (1994, p. 95) escreveu, “Onde não exis-
te túmulo, o trabalho de luto não se encerra” (tradução do 
autor). Eugenia, com sua arte, constrói abrigos para os sem 
túmulo, uma casa para si, um espelho para sua geração, um 
livro de memória para as próximas gerações.

Mas se existem tantas artes da memória do mal quanto 
artistas que se dedicam a ela, não é menos verdade que, ao 
longo da obra de uma artista com a complexidade de Euge-
nia Bekeris, encontramos também poéticas bem distintas. 
Seu último trabalho, a série “Tu mirada” (2015), é o resul-
tado de vinte anos de elaborações estéticas que trilharam 
caminhos diversos. Na verdade, podemos ver dois grandes 
momentos na obra de Eugenia. O que vai de sua série de 
retratos “Negra leche del amanecer” (2010), com retratos 
de sobreviventes da Shoah, passa pela série “Dibujos urgen-
tes” (2010/14), na qual documentou julgamentos de lesa 
humanidade, até “Tu mirada”, e o momento anterior, que 
se deu em torno das obras El secreto, de 1995, e Testigos, de 
1999. É de grande interesse acompanhar essa trajetória, que 
considero emblemática no percurso da arte da memória do 
mal na América Latina.

El secreto (Figura 4) é uma instalação composta por 7 
painéis, cada qual com 2,50 m de largura e 1,80 m de altu-
ra. Esses painéis portam 200 máscaras e 10 torsos. A insta-
lação foi inaugurada em julho de 1995, no Centro Cultu-
ral Recoleta, em Buenos Aires. As imagens têm tom ocre, 
que remete à cor da terra, e tendo sido feitas a partir de 
gesso calcado no corpo de voluntários, elas remetem ine-
vitavelmente às máscaras mortuárias. No livro desentierro. 
Arte, memoria, identidad (Bekeris, 2002), que inclui imagens 
dessa instalação e de outra, Testigos, lemos: “El secreto es 
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una instalación concebida en la necessidade de la memo-
ria.” E ainda: “Esta instalación ha sido provocada por el 
recuerdo de los que ya no están, por el recuerdo de los 
que dejaron su huella, como máscaras de rostros y torsos.” 
As reproduções das fotos da instalação estão, nesse livro, 
mescladas às fotos de familiares de Eugenia, moradores da 
Lituânia e da Hungria, inclusive de parentes que foram 
vítimas da Shoah. Essa obra, portanto, parte de um espa-
ço de memória muito pessoal da autora, de uma tentativa 
de dialogar com essa origem fraturada, com essa origem 
faltosa. 

Figura 4 – Eugenia Bekeris. El secreto, 1995.

Por outro lado, as máscaras da instalação colocam-
-se para os espectadores como faces, rostos anônimos, nos 
quais podemos projetar nossos próprios fantasmas, nossas 
faltas. Não por acaso, nos textos desse referido livro-catálo-
go, da abertura ao final, é constante a associação que se faz 
entre o trabalho de luto/trauma de Eugenia com relação a 
seus parentes judeus desaparecidos na Shoah, e a enorme 
presença da falta, que marca a Argentina pós-ditadura. Como 
lemos, por exemplo, no ensaio de Bruno Groppo (“Eugenia  
Bekeris: arte y memoria en el ‘país del no me acuerdo’”), 
desse livro-catálogo:
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Su obra fue elaborada después del fin de la dictadura 
y refleja las preocupaciones y las aspiraciones de este 
período: el horror por la magnitud de los crímenes, la 
exigencia de verdad y justicia, la voluntad de evitar que ese 
pasado criminal se repita (“Nunca más”). Quien vea por 
primera vez “El Secreto” y “Testigos” tendrá la impresión 
de estar confrontado a una realidad muy próxima, la de la 
Argentina, con sus decenas de miles de desaparecidos, de 
muertos sin sepultura y con sus torturadores en libertad 
(Bekeris, 2002, p. 64).

Essa instalação, assim como Testigos, que consiste em 
nove placas de metal de 100 cm x 80 cm e 50 cm x 70 cm, 
com incrustações de mãos, torsos e rostos, inclusive da pró-
pria artista, apresenta uma arte muito próxima a rituais fune-
rários. Daí, talvez, o catálogo dessas exposições se chamar 
“desentierro”. Eugenia precisou desenterrar seus fantasmas 
para tentar dar uma tumba a eles: apaziguá-los. Para a teo-
ria psicanalítica, o tempo do trauma não é um tempo úni-
co, do choque, mas, antes, é caracterizado pelo que Freud 
denominou de Nachträglichkeit, posterioridade: as memó-
rias do trauma são inscritas e reativadas a partir de outros 
momentos do trauma. Os fantasmas de Eugenia de sua ori-
gem negativa, vindos do desastre que os judeus da Europa 
foram vítimas sob o nazismo, foram reativados no contexto 
da tentativa de elaboração do trauma da ditadura argen-
tina. Essas obras têm muito de literalidade: vemos corpos 
com terra, mortos-vivos que ainda não obtiveram descanso 
– em nossas memórias. O dispositivo artístico aqui está bus-
cando imagens para conjurar esse mal, esse passado não ins-
crito, o silêncio ensurdecedor, a verdade dos 6 milhões de 
judeus assassinados sem tumba, a dos parentes covardemen-
te assassinados, a das dezenas de milhares de desaparecidos 
na Argentina. Vemos pedaços de corpos, cadáveres, a redu-
ção da cultura à mera abjeção e a tentativa de fazer do zero 
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simbólico (o cadáver), um signo, uma marca, uma tumba. 
Daí a necessidade de primeiro desenterrar, e depois, como 
no poema de Paul Celan, lavar o cadáver, fazendo de cada 
palavra um corpo, ruína, metonímia que não passa para o 
discurso apaziguador da metáfora, mas que pode ao menos 
cavar uma tumba. Em homenagem a Eugenia, cito o poema 
de Celan (1985, p. 54) em tradução espanhola: “Una pala-
bra – ya sabes: / un cadáver.// Lavémoslo,/ peinémoslo, 
/ volvamos su ojo / hacia el cielo.” (“Ein Wort – du weißt: 
/ eine Leiche. // Lass uns sie waschen,/ lass uns sie käm-
men,/ lass uns ihr Aug / himmelwärts wenden.” [Celan, 
1983, v. I, pp. 125 ss.]).

Nesses trabalhos, Eugenia cria com um jogo de másca-
ras, literalmente, uma prosopopeia, um teatro da memória, 
uma mise en action dos mortos. Explico-me. Primeiro enten-
damos porque Eugenia representa nesse teatro o papel de 
Perséfone. O nome de Perséfone é derivado por alguns 
autores de pherein phonon, “trazer” ou “causar a morte”. Mas 
existe outra aproximação semântica possível, particular-
mente importante para nos aproximarmos dessas obras de 
Eugenia: em etrusco, phersu significa a pessoa que porta uma 
máscara (originalmente em rituais fúnebres). Daí vem o 
termo latino persona, ou seja, o personagem dramático com 
sua máscara. Perséfone, via phersu, também tem sido apro-
ximada de persona. Ela é ora caracterizada por sua extrema 
e irresistível beleza, ora como terrível, pavorosa (epainé). 
Como esposa de Hades, ela é a temida rainha do mundo 
dos mortos. Além disso, afirma-se que Perséfone é a mãe 
das temíveis Eríneas, as deusas que perseguem os assassinos 
para cobrar a “dívida de sangue”. Elas são a memória do 
mal e a justiça. A relação tensa de Perséfone com a beleza e 
com a morte, seu natural “jogo de máscaras”, sua vida que 
alterna entre o Hades e a primavera na terra, tudo isso faz 
dessa figura mítica uma das mais potentes metáforas para 
expressar os jogos de máscara da própria literatura e das artes,  
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os quais Eugenia representa de modo exemplar. Lembran-
do que em grego prosopon é face e máscara, podemos dizer 
que a literatura e as artes são também máscaras da morte: 
prosopopeia, personificação do “indizível”, onde um per-
sonagem (ou alguém em vista já da sua morte) é vivificado 
como uma pessoa real. 

A literatura e artes justamente são um poderoso canal 
que nos liga ao mundo da morte – e dos mortos. Elas ence-
nam a memória dos mortos, assim como a violência preté-
rita e presente. Toda essa ambiguidade de Perséfone pode 
ser reencontrada nessas instalações de Eugenia, que apre-
sentam essa circulação entre a morte e a vida, o desapare-
cimento e o renascimento, a violência e a busca de justi-
ça. O ato mesmo de “des-enterrar”, de calcar e apresentar 
de modo literal os desparecidos, faz lembrar da arte dos 
antimonumentos, que foi desenvolvida a partir da tentati-
va de se traduzir artisticamente a Shoah (já recordei antes 
aqui os artistas alemães Jochen Gerz e Horst Hoheisel, por 
exemplo). É característico dessas obras tanto a literalização 
como o gesto da inversão. O elemento literal mimetiza nossa 
memória do trauma, que também tende a essa exatidão não 
simbólica. Por outro lado, a inversão permite o deslocamento 
da memória traumática e sua tentativa de significação. Se 
os sobreviventes e as gerações seguintes devem “portar” o 
testemunho, elas devem, também, antes de tudo, “suportar” 
essa memória do mal. As artes são um poderoso meio de 
se estabelecer os alicerces dessa memória, as bases de uma 
memória não mais melancólica, mas que permite o jogo-
-de-luto, Trauerspiel, na expressão que Benjamin reservou ao 
drama barroco alemão.

Assim como a passagem da melancolia ao luto, que per-
mite uma elaboração, é desejável, do mesmo modo também 
deve-se ter como fim, uma vez que a sociedade reconheceu o 
estatuto de vítima, dos sobreviventes e dos que foram esma-
gados pelos genocídios, que esses mesmos sobreviventes  
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e a comunidade das vítimas consiga sair dessa persona da 
vítima. Trata-se da passagem da posição de vítima para a de 
agente de políticas da memória. Nesse momento, a memó-
ria do mal continua a ser passada adiante como recorda-
ção privada e coletiva, como admoestação e recordação dos 
mortos, mas agora sem o peso da literalidade cortante das 
obras espectrais. O jogo de máscaras, as tantas prosopopeias, 
o dar a voz aos mortos que morreram sufocados, permitiu que 
a memória pudesse agora se inscrever de modo diverso. O 
testemunho ainda tem um espaço central, mas deixa cada 
vez mais de ser um resultado do conflito entre o elemento 
fantasmático e o teor jurídico, e assume aos poucos o valor 
de testemunho da sobrevivência. 

Sobretudo em uma sociedade como a argentina, que 
teve a coragem e a capacidade política de levar os verdu-
gos e militares aos bancos dos tribunais e de colocá-los atrás 
das grades, o testemunho pode assumir esse outro registro, 
mais frágil, menos comprometido com as denúncias e a 
necessidade da comprovação (literal) dos fatos. A obra de 
Eugenia também é paradigmática ao apontar esse percurso. 
Ela abandona seu trabalho com os calques (e com a memó-
ria fantasmática recalcada) e passa ao trabalho, por assim 
dizer, mais abstrato, com o desenho. Aquelas faces que nos 
observavam em suas instalações iniciais deixam espaço para 
rostos do presente, pessoas de carne, osso e memória viva.

Do tête-à-tête com a morte, passamos para o diálogo com 
os vivos, de caráter testemunhal também, mas no sentido 
de testemunho como diálogo. Quem pode testemunhar? 
Quem passou por alguma experiência que a aproximou da 
morte (superstes), quem pertence às camadas subalternas, 
os excluídos, as vítimas, quem luta pela justiça, mas, antes 
de tudo, quem tem algo a dizer e alguém para receber seu 
testemunho. As séries de Eugenia “Negra leche del ama-
necer”, “Dibujos urgentes” e “Tu mirada” apresentam essa 
passagem para o desenho, para o presente. O percurso, no 
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entanto, o que não nos surpreende, não é linear, contínuo. 
Se nas séries calcadas (El secreto e Testigos), o testemunho era 
ao mesmo tempo nascido de uma necessidade vital, orgâni-
ca, na qual se misturava um elemento espectral e a necessi-
dade jurídica-histórica de testemunhar (o subtítulo da ins-
talação Testigos é “un solo testigo y no podrá desaparecer 
la historia”), nas séries seguintes passamos ao testemunho 
como cena dialógica e tentativa de estabelecer a vida a par-
tir (partindo) da sobrevivência (superstes). Esse testemu-
nho se despede da necessidade de comprovação. 

É verdade, devo ressaltar, que na obra de Eugenia 
nunca vemos o dispositivo do arquivo e do arquivamen-
to reduzido à noção positivista da verdade como prova e 
comprovação. O testemunho não se reduz à atestação, à 
visualidade como fonte da verdade, que está na base tanto 
da verdade jurídica como da história. Desde a Antiguida-
de, vincula-se testemunha e testemunho à visão. Benveniste 
(1995) recorda que também o sânscrito vettar tem o mesmo 
sentido de testemunha (témoin) e significa “o que vê, em 
gótico weitwops, particípio perfeito […] é aquele que sabe 
por ter visto; […]. O grego ístor entra na mesma série”. Na 
obra de Eugenia, eminentemente voltada para a memória 
no presente (ou cada vez mais voltada para a memória no 
presente), não cabe essa ideia de uma “re-presentação” do 
passado pelo testemunho. Mas, justamente, ela passa de um 
testemunho que olha para o passado para um que vive do 
presente.

Sua série “Negra leche del amanecer” (Figura 5) retrata 
sobreviventes da Shoah, ou seus filhos. Nos retratos, vemos 
pessoas que posam sentadas, com um ar tranquilo, esperan-
do o “trabalho do retrato”, o gesto de (re)criar suas ima-
gens na folha de papel. Essa folha se transforma em um 
espaço da memória (um lócus). Temos a impressão que o 
tempo do retrato é também o tempo de um diálogo, mesmo 
que sem palavras, entre o retratado e a artista. O espectador 
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se torna participante dessa conversa ao admirar as obras. 
O nome da série, retirado de um verso do famoso poema 
de Celan, “Todesfuge”, retoma a figura do oxímoro para 
inscrever o indizível da dor da experiência dos campos de 
concentração e extermínio. Mas o poema e seu tema, o 
genocídio judaico, é ressignificado por essas imagens tran-
quilas de Eugenia. Estamos em um presente, do outro lado 
do buraco negro do genocídio e das águas turvas da melan-
colia. Textos salpicados na folha auxiliam nesse trabalho de 
inscrição do presente (e não mais do passado). Também 
fotografias acenam do passado, mas elas estão muito bem 
enquadradas no presente. Elas não têm o valor de ruína, 
de corpo não simbolizado, de fragmento de realidade que 
engasga, de real como que incorporado e não introjetado. O 
tempo fez o seu trabalho. 

Figura 5 – Eugenia Bekeris. Série “Negra leche del amanhecer” (Retrato de 
Gerard Grinszpan), 2010.

Já a série “Dibujos urgentes” (Figura 6) nasce, como 
afirma seu título, de uma necessidade de documentação. 
Necessidade dupla: o Tribunal Oral Federal nº 5 havia 
proibido fotografias e filmagens dos julgamentos, ocasião 
na qual a associação H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y 
la Justicia contra el Olvido y el Silencio) fez um chamado  
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conclamando desenhistas a documentar essas seções histó-
ricas. Estamos, portanto, em plena cena jurídico-histórica. 
Mas Eugenia, ao lado de María Paula Doberti, respondendo 
a esse chamado, realizam um trabalho que se diferencia do 
tradicional retrato da cena de tribunal. Não fazem uma este-
nografia jurídica, antes inscrevem junto com as imagens dos 
acusados e das vítimas, além de resumos das falas, impres-
sões e comentários na “Mega causa ESMA. Tribunales de 
Comodoro Py, Ciudad de Buenos Aires”, no caso específi-
co “Juicio de apropiación de menores. Audiencias de pri-
vación de identidad de Federico Pereyra Cagnola, cam-
biado su nombre por sus apropriadores a Hilario Bacca”.  
Como exemplo de intervenção irônica, note-se que María 
Paula carimba sobre a testa do advogado de defesa Pieri a 
palavra “FACTURADO” e Eugenia carimba caveiras sobre 
o seu desenho do apropriador. Com esse trabalho, vemos 
também como os processos jurídicos permitem não apenas 
uma recuperação da verdade e da justiça, mas também um 
colocar em processo do trabalho de memória.

Figura 6 – Eugenia Bekeris e María Paula Doberti. Série “Dibujos urgentes”, 
2010/14. 
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No comunicado de imprensa sobre a mostra de Euge-
nia “Tu mirada” (Figura 7), do Centro Cultural de la Coo-
peración Floreal Gorini, em 2015, lemos a seguinte descri-
ção dos retratados nessa outra série de desenhos, muito 
próxima, aliás, da série “Negra leche del amanecer”:

Las personas que Bekeris dibujó son Fabiana Rousseaux, 
Emilio Guagnini, Pablo Spinella y Julieta Colomer, hijos 
de desaparecidos en la última dictadura militar; Silvia 
Aleksander, hija de Sala, sobreviviente de un campo de 
concentración nazi; Ana María Careaga, secuestrada en 
1977 con tres meses de embarazo; Natalia Rus, hija de 
padres sobrevivientes de la Shoá y hermana de Daniel Rus, 
desaparecido en la última dictadura; Beatriz Sznaider, 
hermana de Jorge Víctor, desaparecido; Luis Pincén, 
tataranieto del legendario cacique que resistió a la 
Conquista del Desierto e integrante de una comunidad que 
lleva su nombre; Clarisa Salinardi Torres, integrante de la 
comunidad mapuche, y el activista y periodista Herman 
Schiller.

Figura 7 – Eugenia Bekeris. Série “Tu mirada”, 2015.
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Essa comunidade de testemunhas mostra quanto a obra 
testemunhal e mnemônica de Eugenia mudou de 1995 até 
hoje. Se, já naquela ocasião, apesar da referência explícita 
ao passado de sua família judia na Europa, as pontes com 
o presente da Argentina já eram inevitáveis, agora múlti-
plas pontes e vasos comunicantes já são apresentados pela 
própria obra. A testemunha tem sempre algo de um parre-
siasta, ou seja, na tradição filosófica estoica retomada por 
Foucault, aquele que defende uma verdade vital e pela qual 
põe em risco a própria vida. Esses retratados guardam em 
si a verdade da sobrevivência, do sofrimento, da luta enga-
jada, da busca da justiça, da reconquista de uma identidade 
– elementos que acompanham toda a obra de Eugenia4. Em 
“Tu mirada”, portanto, importantes momentos da realida-
de do país e de sua época se misturam em dispositivos que 
auxiliam a traçar as nossas fronteiras, sem cair em essencia-
lismos. Arte e antropologia, arte e psicanálise, são algumas 
das tantas pontes que podemos vislumbrar aqui. 

Cada página de “Tu mirada” é um local de memória 
vivo. A página permite conectar fragmentos do passado 
(fotos, poemas, cartas) com o presente (declarações dos 
retratados, observações da artista sobre o ato de retratar, 
o próprio retrato). A pulsão arquival (com sua fria ten-
dência ao acúmulo de provas) está compensada pelo calor 
do gesto de acolhida aos retratados, pelas suas histórias, 
pelo respeito diante do que eles representam, pela força 
do trabalho artístico. Eugenia constrói emblemas, combi-
nações de palavras e de imagens, típicas da arte da memó-
ria desde sua configuração na Antiguidade, mas que foi 
reatualizada no barroco justamente nos emblemas: junção 
de lemas, imagens e poemas. O lema tácito dessa série é o 

4 Recordo que Eugenia coorganizou em 2005 um importante congresso sobre o 
tema: Primer Encuentro Internacional – El Arte: Representación de la Memoria 
del Terror, ocorrido na Biblioteca Nacional em Buenos Aires e no Centro Cultural 
San Martín.
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“recorda-te”, o zakhor hebraico. As imagens são múltiplas, 
pois Eugenia constrói constelações imagéticas junto com 
os retratados, em um trabalho eminentemente dialógico – 
testemunho de um encontro, ou de vários encontros. Pois 
se trata também de um encontro com o espectador, que 
se torna, com efeito, como queria Eugenia, “testigo de los 
testigos”. Esses emblemas, como no caso dos trabalhos de 
Leila Danziger, como vimos, expandem aquilo que Benja-
min denominou de Spielraum, campo de ação, espaço de 
jogo/liberdade. Ao aprofundar a elaboração do trauma, 
ela conquista uma nova liberdade, que emana dessas pági-
nas. Existe uma coragem envolvida no ato mesmo de apro-
ximar essas diferentes histórias, com seus diversos contex-
tos. Os acadêmicos e políticos, por exemplo, têm ainda 
dificuldades em fazer isso. Eugenia é capaz de perceber 
como a troca de mirada de cada uma dessas pessoas e a 
situação de subalternidade delas as coloca em um plano 
que permite o diálogo. 

Deve-se destacar também a simplicidade desse traba-
lho, fruto de uma autenticidade, alcançada em uma era 
pós-autenticidade. Mas essa simplicidade, por outro lado, 
foi conquistada. É resultado de uma depuração. Deriva de 
um grande saber acerca da memória, de suas seduções e 
armadilhas. “Tu mirada” aqui não tem mais nada a ver com 
o olhar positivista de quem atesta uma realidade única, 
singular (fundamentalista), mas, antes, trata-se da mirada 
múltipla, que Eugenia troca com os retratados, que cada 
um de nós troca com essas obras, que Eugenia, seus retrata-
dos e nós trocamos com os passados no presente. A página 
desenhada se torna interface que concentra esses encon-
tros de mirada e catalisa o diálogo. Ela cria uma rede de 
testemunhos, podemos pensar, uma comunidade aberta, 
capaz de redesenhar suas identidades nesse diálogo cons-
tante, infinito.
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MEMORIALES, MONUMENTOS, MUSEOS: MEMORIA, 

ARTE Y EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS

Ricardo Brodsky Baudet

Las preguntas que guían este artículo nos remiten al tema 
de la posibilidad o imposibilidad del arte de representar el 
horror y contribuir con esa representación a un consenso 
ético que prometa la no repetición de los hechos. Aunque 
hoy día hacemos en este coloquio hincapié en cómo los 
museos de la memoria contribuyen a la reflexión y educa-
ción sobre los derechos humanos actuales y refuerzan los 
valores democráticos, las preguntas señaladas no son nue-
vas. Todavía retumba la dialéctica y hasta contradictoria 
sentencia de Adorno: no es posible la poesía después de 
Auschwitz.

En efecto, como plantea Andreas Hyussen, conservan-
do las distancias políticas e históricas, el discurso del holo-
causto pareciera proyectar su sombra sobre los debates de 
los desaparecidos y desaparecidas en América Latina. Y esto 
porque algunas de las preguntas que subyacen son las mis-
mas: ¿Admite el trauma una representación artística? ¿Cuál 
es el papel que juegan las obras de arte en los procesos 
públicos que atraviesan una memoria nacional traumática? 
¿Es posible que exista alguna vez consenso sobre un período  
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que dividió y divide radicalmente al pueblo en vencedores, 
vencidos, beneficiarios y víctimas?

No se puede olvidar, como nos recuerda Regine Robin 
(2012) en su obra La memoria saturada, a este respecto el 
trabajo de Jochen Gerz quien entrevistó a más de setenta 
artistas, arquitectos, músicos y miembros de la Academia de 
Arte de Berlín, para que le dieran su punto de vista sobre 
los debates que rodeaban la construcción de un memorial 
en homenaje a los judíos asesinados por la Alemania nazi. 
Tras grabar y filmar cientos de horas se dio cuenta que los 
momentos más relevantes, los más auténticos, eran aquellos 
en que sus entrevistados se quedaban en silencio. Por eso 
terminó instalando un plano de 62 caras haciendo silencio.

Las políticas de representación post dictatorial y  
la participación de los/las artistas
El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) 
es un dispositivo cultural en el que, en un edificio de 5 mil 
metros cuadrados, la sociedad chilena cumple simbólica-
mente su deber de memoria, esto es, mira de frente su pasa-
do y responde al derecho a la memoria de las víctimas de la 
dictadura. 

Su origen se encuentra en las recomendaciones del 
Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconci-
liación de 1991 y en la declaración por parte de Unesco 
de los archivos de diversos organismos de defensa de los 
derechos humanos de Chile, como Memoria del Mundo, en 
2003. A ello se agregó la demanda de las propias organi-
zaciones de familiares y víctimas de las violaciones a los 
derechos humanos. En el Museo se concentra y preserva la 
mayor colección de documentos, fotografías, objetos, tes-
timonios y películas sobre el período dictatorial existente 
en el país, se la exhibe al público buscando producir la 
empatía con las víctimas y el rescate de valores y lecciones 
de la experiencia de atropellos a los derechos humanos.  
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Las agrupaciones de víctimas que originalmente fueron 
distantes del proyecto de instalación del Museo de la 
Memoria, por cuanto veían en él un proyecto de carácter 
estatal que de alguna manera usurpaba su memoria, hoy 
participan activamente de su vida y se sienten mayoritaria-
mente incorporados y reconocidos.

El MMDH se construye luego de un concurso interna-
cional de arquitectura, en un espacio neutral de la ciudad 
de Santiago, sin la carga de un “sitio de memoria”, pero 
con una capacidad de evocar por momentos toda la carga 
simbólica de un memorial. Se premió la solución presenta-
da por una oficina brasileña llamada Estudio América que 
integran los arquitectos Carlos Dias – quien lamentable-
mente falleció este año (2014) –, Lucas Fehr y Mario Figue-
roa, a la cual se asoció el chileno Roberto Ibieta.

Al presentar el proyecto, sus autores sostuvieron que 
“las memorias son figuras que viven en un mundo inconclu-
so, fragmentos de hechos irrepetibles que no se sucederán 
dos veces”. Entendemos como memoria no un deseo de vol-
ver hacia atrás, de sustituir lo insustituible. “Para nosotros la 
memoria no es arrepentimiento. Es mirar el futuro sabien-
do del pasado” (Figueroa, Fehr y Dias, 2010, p. 35).

Conforme a lo anterior, la arquitectura del museo tra-
duce el desafío de construir un edificio que refleja cómo 
nuestra sociedad se hace cargo del tema de las violaciones 
de los derechos humanos durante la dictadura, fortalecien-
do la valoración de la tolerancia y la democracia y el respeto 
irrestricto a la dignidad de las personas. 

Se trata de un museo de la memoria en un país sin-
gular entre la cordillera y el mar. Un museo que desea 
ocupar esta franja reverenciando a través de una mirada 
simbólica estos dos elementos determinantes de la geogra-
fía chilena marcados en el alma del pueblo. La memoria 
evidenciada, emergente, flotante, suavemente elevada. Un 
arca donde se pueden depositar todas las reminiscencias 
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de una parte invisibilizada de la historia chilena. Un espa-
cio dedicado a la memoria puede no solamente transmitir 
informaciones, sino también provocar la reflexión sobre 
los recuerdos y deseos.

El MMDH como espacio de tributo especialmente a 
las víctimas: detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, 
presos políticos, relegados, exiliados, torturados y familia-
res, en el que convergen relatos, imágenes, temporalidades, 
significaciones y experiencias diversas. Un lugar que deten-
ta una función rememorativa donde la figura de la víctima 
ocupa un lugar trascendental. Lugar político en consecuen-
cia, pero espacio de educación y de arte a la vez. 

En efecto, el MMDH no agota su función en la forma-
ción de una colección a la que el público puede acceder y 
en la exposición de las huellas materiales del pasado dicta-
torial, a través de su exposición permanente, sino que abre 
las posibilidades de lectura de la historia a una dimensión 
subjetiva, poética y complementaria al relato objetual. Es 
este doble carácter el que permite definirlo como una cons-
trucción discursiva compleja en la que convergen políticas y 
estéticas de la memoria.

Los conceptos generales tras una selección bastante 
precisa de estrategias de representación de la memoria del 
Museo, son el trauma, la identidad, la huella, el testigo, el 
memorial, la ausencia, la identidad, la resistencia, situados 
bajo definidos ejemplos y formas precisas de representación  
visual de la memoria. Entendemos que la memoria ha 
adquirido una relevancia fundamental en la actualidad para 
el profundo conocimiento tanto del mundo como del indi-
viduo, y el arte se ha convertido en uno de los medios más 
importantes para llevar a cabo aquel trabajo de memoria. 

Todos los museos que tratan con historias traumáticas 
conocen la tensión entre historia y memoria, entre el relato 
explicativo de los hechos cronológicamente organizados y 
la experiencia subjetiva del recuerdo que se afirma en el tes-
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timonio. Conjugar esa tensión es justamente el gran desa-
fío de los museos de la memoria para que los testimonios 
expuestos se conviertan en ejemplares y representativos, 
trascendiendo el marco de la mera experiencia personal 
o de los grupos directamente afectados. Sólo resolviendo 
positivamente esa tensión logra hacer universal su mensaje 
y vincular las demandas de verdad y justicia con un imagina-
rio democrático más amplio. 

Según Maira Mora (2012, p. 70), la museografía del 
MMDH coincide con lo que Pierre Nora llama la transfor-
mación de la memoria en historia, esto es, “se apoya por 
completo en lo más preciso de la huella, lo más natural 
del vestigio, lo más concreto de la grabación, lo más visible 
de la imagen...”. En efecto, los visitantes se enfrentan a las 
huellas del pasado, los rostros de los desaparecidos, el bom-
bardeo de La Moneda, los testimonios de los torturados, la 
angustia de los familiares, la protesta social, la reorganizaci-
ón política, es decir, se ven forzados a vivir una experiencia 
de aprehensión, de compasión, de empatía y de emoción. 
Pero también se encuentran con los documentos, los archi-
vos legales, los bandos y decretos que llevan a una expe-
riencia de confrontación, de análisis, de comparación, de 
visualización del contexto en que se desarrolló la violencia. 
En el Museo de la Memoria, el documento se transforma en 
un testimonio de verdad.

El Museo asume que lo que es controvertido en la 
sociedad lo debe ser también en el Museo. Por ello, nuestro 
esfuerzo pedagógico busca no abrumar a las audiencias con 
el horror sino permitirles una reflexión propia sobre los 
hechos presentados, descartando toda manipulación y aso-
ciaciones impropias o abusivas del pasado con el presente.

Al igual que tratamos a la memoria en forma multidis-
ciplinar, las aproximaciones a las estrategias de representa-
ción de la memoria desde el arte también hay que mirarlas 
desde diversas perspectivas para lograr un acercamiento 
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adecuado. Por eso, el MMDH contiene en la explanada, 
como parte de muestra permanente, la obra Geometría de la 
conciencia del artista Alfredo Jaar. 

En una reciente entrevista, el curador paraguayo Ticio 
Escobar (2014), citando a Didi-Huberman, dice que aun-
que para algunos el horror impone un silencio extremo, 
constituye un deber ético convocar imágenes que puedan, 
aunque sea de manera parcial e intermitente, denunciar 
situaciones intolerables. Afirma que

Las imágenes no muestran todo: descubren y encubren 
siempre. Evocan, sugieren o predicen momentos que 
no pueden ser definitivamente aclarados: sus centelleos 
permiten divisar bultos inciertos, momentos de un todo 
sustraído; permiten percibir puntadas de verdad.

Algunos ejemplos
Geometría de la conciencia, obra de Alfredo Jaar, logra 
dar una respuesta inteligente y sensible a esta inquietud. 
Situada en la Plaza de la Memoria, Geometría de la concien-
cia es una obra subterránea. Por su materialidad, la obra 
impide una aproximación distraída de parte del espectador, 
obligándolo, literalmente, a sumergirse en ella. Ubicada 6 
metros bajo tierra, se accede a un hall que no deja anticipar 
nada de la experiencia que otorgará el memorial. Se tra-
ta de un espacio cúbico aparentemente vacío, en el que el 
visitante es confrontado a experimentar la oscuridad total 
durante sesenta segundos. 

La ausencia de luz y el silencio que reinan en el lugar, 
unidos al encierro que implica la obra, generan inevitable-
mente ansiedad y angustia en el espectador. Poco a poco, 
una luz tenue comienza a emanar de la pared frontal, 
dejando ver 500 siluetas que se recortan sobre un fondo 
negro. Evocan las siluetas que los familiares de los deteni-
dos desaparecidos llevan en su pecho. La luz que proviene 
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del interior de las siluetas se intensifica progresivamente, y 
el efecto de su aparición inesperada se incrementa por su 
multiplicación al infinito producida por dos espejos instala-
dos en los muros laterales. De este modo, la obra rodea al 
espectador, y, como señala Adriana Valdés (2010, p. 46), la 
multiplicación al infinito de las siluetas crea una sensación 
ligada a la inmensidad inconmensurable de la pérdida. Tras 
alcanzar su máximo resplandor, la luz desaparece de impro-
viso, sumergiendo una vez más al espectador en la oscuri-
dad total por otros sesenta segundos. 

Esta vez, sin embargo, subsiste la imagen retiniana de 
las siluetas, la que acompañará al visitante incluso una vez 
concluida la experiencia de la obra. Las siluetas que con-
forman Geometría de la conciencia provienen de dos fuentes: 
algunas de ellas fueron extraídas de fotografías de vícti-
mas de la dictadura proporcionadas por las agrupaciones 
de familiares de detenidos desaparecidos; el resto fueron 
realizadas a partir de retratos tomados por el artista a ciu-
dadanos chilenos contemporáneos. Según ha explicado el 
mismo Jaar, la composición mixta de la obra tenía por obje-
to romper el modelo tradicional de los memoriales, los que 
ocupándose sólo de las víctimas oficiales de la dictadura 
crean, según su parecer, una marginación de las mismas. Su 
obra, sin embargo, propone un ejercicio inverso. 

La reiteración de imágenes que vemos en Jaar, pero 
también en el Memorial del Museo, en El siluetazo argen-
tino, en las más recientes denuncias sobre lo ocurrido en 
Ayotzinapa, México, ha sido probablemente la técnica o 
la metáfora más difundida para manifestarse, denunciar o 
acusar las graves injusticias que ha conocido nuestra región. 
Otro ejemplo de ello es la obra Huellas, instalación de Kaa-
rina Kaikkonen, bajo la curaduría de Julia Herzberg, en el 
MMDH en 2013. Huellas presenta una imagen simbólica de 
la vida cotidiana valiéndose de las prendas de ropa mascu-
lina y femenina. La prenda masculina en esta exposición 
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representa la ausencia, la sensación de irremediable pérdi-
da que tiene la autora con la muerte de su padre. Nos pone 
de este modo ante una entrada subjetiva que informa la 
construcción de la obra. Kaikkonen brinda una compresión 
formal y conceptual de cómo las variables del tiempo, el 
espacio, la materia y el contexto se unen mediante prendas 
de vestir, mediante chaquetas de hombre que pueden no 
estar, que desaparecieron, que son anónimos, prendas que 
relatan vidas. 

Más de 850 chaquetas de hombre unidas entre sí y 
ubicadas sobre las gradas de una de las dos escalinatas del 
Museo. Las chaquetas están con sus frentes hacia abajo en 
los peldaños en rigurosa repetición. Sólo se observan dos 
excepciones: una chaqueta azul y una camisa blanca que 
están con sus frentes hacia arriba. Destacan, miran al cielo 
como una plegaria: son las prendas donadas por las madres 
de dos detenidos desaparecidos que esperaron más de trein-
ta años un lugar para depositarlas. La composición en su 
conjunto es dramática, las chaquetas están calladas pero no 
mudas, cada una tiene su historia. Instaladas en el Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos evocan, como la 
autora, la perdida, el olvido, el anonimato, la persistencia, 
la supervivencia y la memoria.

En otra clave, está la obra Lonquén, de Gonzalo Díaz, 
artista chileno premio nacional de arte. Trabajo expuesto 
en el MMDH en 2012. La obra de Gonzalo Díaz recuerda el 
hallazgo de los primeros cuerpos que evidenciaron que los 
detenidos desaparecidos eran una realidad, una práctica de 
las dictaduras del Cono Sur. 

Arte y derechos humanos se unen aquí en forma natural. 
Personas sin militancia conocida habían sido desaparecidas 
como una venganza de terratenientes y fuerzas policiales den-
tro de un violento contexto de contra-reforma agraria. Según 
el autor, es imposible articular cualquier tipo de obra sobre 
los hechos, sino hasta bien pasados los años, por lo terribles y 
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abrumadores. Dos piezas componen la instalación: un anda-
mio de madera de cuartones de construcción presionado 
contra un muro con 2 toneladas de bolones de piedra de río, 
todas numeradas; y dos muros contiguos con 14 cuadros con 
marco de madera lacada negra. Lámparas de bronce ilumi-
nan cada cuadro como en la antigua pintura chilena. En los 
vidrios de cada cuadro impreso en serigrafía la frase: “En esta 
casa, el 12 de enero de 1989, le fue revelado a Gonzalo Díaz, 
el secreto de los sueños” (frase tomada de Freud). Cada cua-
dro enumerado con números romanos como postas del vía 
crucis; todo instalado para proponer en una no-figuralidad 
y en una no-imagen. La obra no representa los hechos de 
Lonquén en un plano ilustrativo de lo real. La obra propo-
ne la construcción de un imaginario paralelo, elementos que 
acentúan la distancia entre lo que fue el hecho y lo que es la 
obra. El asunto de la imagen (o la no-imagen) en un museo 
de la memoria dedicado a dar visibilidad a las violaciones de 
los derechos humanos es central. Lo artístico de Lonquén se 
encuentra en la imagen que construye y no en la figura a la 
cual se refiere.

ADN, de Máximo Corvalán, artista chileno. Trabajo 
expuesto en el MMDH en 2012. ADN se compone de tres 
elementos: el agua, la electricidad reflejada en la luz y los 
huesos. Es parte de una obra mayor, en constante movi-
miento, que cruza los conceptos de precariedad y espectá-
culo. La investigación sobre el ADN tiene que ver con la 
identificación de los detenidos desaparecidos en un sentido 
amplio y renovado, hay más restos humanos que identifi-
car. Los fragmentos de huesos representan la herida que 
no cicatriza, los vestigios brutales de la represión, unidos a 
la belleza visual de una serie de objetos lumínicos suspen-
didos sobre el agua, lo que pone al espectador en un punto 
de quiebre emocional. El agua y los huesos tienen un valor 
simbólico, generan un diálogo entre lo orgánico y lo abs-
tracto. Es finalmente una reflexión sobre los cambios que 
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está generando en la sociedad actual, con sus vibraciones y 
perturbaciones, el estudio del ADN.

Sustenazo (Lament II), video instalación de Mónica 
Weiss, bajo la curaduría con Julia Herzberg, expuesta en 
el MMDH en 2012-13. La historia se compone de historias 
paralelas, sostiene Mónika Weiss, múltiples historias con-
vergen y ocasionalmente se superponen. Concibe su traba-
jo como poético y político: escuchar y abordar el archivo 
de los acontecimientos, prestando especial atención a las 
narraciones y las voces olvidadas. Sustenazo se desarrol-
ló en torno a la noción de lamento como una forma de 
expresión ajena al lenguaje. La expresión atemporal del 
lamento se yuxtapone al archivo de un acontecimiento 
histórico específico: la repentina evacuación forzada del 
Hospital Ujazdowsky en el sexto día del Levantamiento de 
Varsovia. De niña le enseñaron en la escuela que ese acon-
tecimiento nunca había existido, estaba prohibido hablar 
del levantamiento en público. La obra de Weiss considera 
aspectos de la memoria y la amnesia pública ubicados ter-
ritorial y espacialmente. ¿En qué lugar de la topografía y 
la conciencia de una ciudad podemos ubicar la memoria?, 
en el cuerpo, dice Weiss. En Sustenazo presenta en forma 
simultánea y superpuestos primeros planos del pecho de 
una mujer cubierto de dibujos quirúrgicos, de un mapa 
alemán de 1942 y de su propia mano enguantada. El cuer-
po de la mujer representa en estos videos un cuerpo anó-
nimo, una membrana entre el yo y el mundo externo. En 
Sustenazo, los gestos de lamentación o duelo son a la vez 
teatrales y mínimos; el lamento, performativo y comunita-
rio, se convierte en una experiencia emocional comparti-
da. No tiene que ver sólo con la historia de Polonia, se tra-
ta más ampliamente de la pérdida de vidas causada por la 
guerra y por otros actos políticos de violencia y opresión: 
la guerra no es sólo devastadora, es inaceptable. La obra 
de Weiss se ve reforzada por la música y el silencio, aunque 
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no haya espacio con ausencia de sonido, ambos permiten 
que la obra respire.

Luis Camnitzer, Contra el Olvido, proyecto conjunto 
con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), expuesto 
en 2013. Otro artista que ha expuesto en el Museo de la 
Memoria. Para Camnitzer, el arte es sobre todo un instru-
mento de expansión del conocimiento. Explora preguntas 
sobre las funciones sociales del arte y la relación entre el 
artista y el espectador, donde el trabajo artístico es ante 
todo un instrumento de comunicación. En Contra el Olvi-
do, Camnitzer reunió diversas obras como la serie “De la 
tortura uruguaya”, de 1983, a la reescritura de la guía telefó-
nica de Montevideo con los nombres de los detenidos desa-
parecidos en el año 2009 a las que unió intervenciones al 
interior y exterior del Museo con la frase “Fosa Común” y 
la ya conocida “El Museo es una escuela”. Camnitzer busca 
con su arte perturbar a la política. No informarnos sobre la 
política sino afectarla. A su juicio, al entregar procesos más 
que resultados, el visitante al Museo se convierte en produc-
tor de la obra, en vez de mero espectador. Con ello nos da 
una lúcida y sugerente respuesta a algunas de las preguntas 
que nos hemos formulado en este artículo para impedir el 
enclaustramiento de la memoria de la violencia y las viola-
ciones de los derechos humanos.

Algo de los chilenos no pudieron ver
Otra línea de trabajo nuestra ha sido una suerte de arqueo- 
logía que busca recuperar exposiciones o manifestaciones 
artísticas que por distintas razones los chilenos no pudimos 
conocer en su momento de realización. 

Artists for Democracy, el archivo de Cecilia Vicuña, cura-
duría de Paulina Varas, expuesto en el MMDH en 2014. La 
exposición recupera la memoria de un momento trascenden-
te en la vida de la artista y en su compromiso con los dere-
chos humanos y la democracia. En efecto, en 1974 Cecilia  
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Vicuña co-fundó la agrupación Artists for Democracy en la 
ciudad de Londres y desarrolló una enorme movilización 
de artistas y una acción de arte colectiva que desembocó 
en el Royal College of Art de Londres ese mismo año con 
obras de John Dugger, Mike Leggett, Liliane Lijn, Roberto 
Matta, Julio Cortázar y la propia Cecilia Vicuña, entre otras 
destacadas personalidades del mundo cultural.

El archivo de Cecilia Vicuña, por otra parte, apela a una 
reflexión sobre los materiales, el valor simbólico y lo efíme-
ro de los instrumentos. La idea de la exposición es indagar 
otras posibles maneras de exhibir un archivo de artista a 
partir de una historia que late en nuestra memoria y sigue 
enunciando preguntas actuales: ¿Cuál es el papel del arte 
en los procesos democráticos? ¿Es necesario, y si lo fuera, 
dónde es posible hoy articular la práctica artística con la 
política contingente? ¿Cómo comprender la relación de 
arte, política y derechos humanos, en donde el arte mani-
fiesta esa capacidad única de nombrar lo indecible?

Esta exposición buscó recuperar este acto de solidari-
dad de los artistas europeos con el pueblo chileno que estu-
vo borrado de nuestra memoria por demasiado tiempo, al 
igual que lo está la Bienal de Venecia de 1974, dedicada en 
gran parte a marcar la solidaridad con el pueblo chileno y 
el rechazo a la dictadura y cuyo archivo esperamos exponer 
en 2016.

Por la Vida Siempre, la exposición inconclusa de la 
Universidad Técnica del Estado, es un trabajo curado por el 
artista chileno Mario Navarro, quien incentivó a los creado-
res de una exposición gráfica que debía inaugurar Salvador 
Allende el 11 de septiembre de 1973, para reconstruirla en 
el Museo de la Memoria y volver a exponerla, casi cuarenta 
años después. Los letreros son decididamente políticos: una 
denuncia acerca de la amenaza fascista que se cernía sobre 
el país y un llamado a evitar una guerra civil, en una gráfica 
decididamente rupturista con la dominante en la izquierda 
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de la época. El Museo Guggenheim, en el contexto de su 
exposición Arte Latinoamericano Hoy, en 2014, reprodujo 
estos afiches en un hermoso formato de postales. 

Ricardo Brodsky Baudet
es director do Museo de la Memoria y los Derechos Huma-
nos (MMDH), de Santiago de Chile.
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CÃES SEM PLUMAS: OS DESPOSSUÍDOS NA ARTE 

CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA*

Moacir dos Anjos

* Versões preliminares deste texto foram apresentadas nos ciclos de palestras Aberto 
para Balanço: Arte e Cultura no Brasil dos últimos 20 anos, realizado no Centro Univer-
sitário Maria Antonia (USP), São Paulo, em setembro de 2013, e Memória, Arte e Edu-
cação em Direitos Humanos, realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universi-
dade de São Paulo, em novembro de 2014. O autor agradece aos participantes dos dois 
eventos por seus comentários e sugestões, sem implicá-los no conteúdo aqui publicado.

Difícil é saber / se aquele homem / já não está / mais aquém 
do homem […]

(joão caBral de melo neto, “o cão Sem PlumaS”)

Este texto introduz questões julgadas como pertinentes à 
investigação dos modos como a arte brasileira contemporânea 
representa ou deixa de representar situações de despossessão a 
que parcelas da população brasileira são historicamente sub-
metidas. E embora o termo despossessão possa abrigar sentidos 
variados (e não necessariamente conflitantes), aqui se quer 
destacar um deles somente: seu poder de descrever situações 
em que pessoas são destituídas, por poderes normativos e 
normalizadores, dos meios que as poderiam proteger de uma 
situação de vulnerabilidade material e psíquica. Situações que 

LuaNova96_3P_AF4b.indd   163 10/9/15   8:31 AM



164

Lua Nova, São Paulo, 96: 163-175, 2015

Cães sem plumas: os despossuídos na arte contemporânea brasileira

implicam a existência de desigualdades no acesso aos mecanis-
mos que defendem vidas de violências econômicas e afetivas 
(ou as expõem a tais violências), bem como da regulação bio-
política dos corpos. São duas, ademais, as circunstâncias que 
enquadram sua escrita. Primeiramente, de ser relativamente 
pequeno o interesse que a questão desperta entre artistas bra-
sileiros, notadamente quando se compara esse pouco interesse 
com a adesão ao tema observada em países com índices de 
exclusão semelhantes, notadamente na América Latina. Em 
segundo lugar, de a gravidade dessas situações de exclusão não 
ter sido atenuada pelas transformações econômicas e sociais 
ocorridas no Brasil após o ano 2000, as quais levaram à melho-
ria dos padrões de vida de tantos brasileiros. Transformações 
que ancoraram, inclusive, o dinamismo do mercado, observa-
do no período, para a arte contemporânea no país, bem como 
suas articulações com mecanismos de valoração patrimonial 
da produção artística no exterior. 

É fato que o Brasil passou, entre meados da década de 
1990 e início da década de 2010, por uma série de grandes 
transformações socioeconômicas. Mudanças que, conforme 
atestam os dados consagrados para medi-las, estiveram associa-
das ao aumento do Produto Interno Bruto (total e per capita), 
à redução drástica da inflação, à diminuição do desemprego 
(ver Tabela 1) e, por fim, à desconcentração de renda, ainda 
que pouco se tenha alterado a relação entre o que é apropria-
do daquele produto pelo 1% mais rico do país e o que cabe 
dele ao restante da população, evidenciando os abismos que 
continuam apartando segmentos sociais no Brasil1. Também 

1 O comportamento do coeficiente de Gini – principal medidor da concentração de 
renda em um país – demonstra acentuada diminuição ao longo do período no Brasil, 
passando de 0,567 em 1997 para 0,507 em 2012 (quanto mais próximo de zero for o 
coeficiente, mais igualitária é a repartição da renda no país; contrariamente, quanto 
mais próximo ele for da unidade, mais concentrada é a renda). A parcela da renda 
nacional apropriada pelo 1% mais rico do país não diminuiu, contudo, com a mesma 
intensidade, passando de 13,8%, em 1998, para 12,5%, em 2012 (Fonte: Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios – Pnad/IBGE).
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no campo da cidadania e da proteção social, esse foi um 
período de notáveis avanços, quer na consagração em leis de 
direitos antes negados pelo Estado, quer na criação de um fun-
do social (ainda carente de institucionalização) que visa dotar 
as famílias mais pobres de uma renda mínima para custeio de 
gastos básicos à sobrevivência. Esse foi, por fim, o momento 
em que o protagonismo internacional do país cresceu e con-
solidou-se em termos econômicos, políticos e simbólicos. Ao 
lado de Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil passou 
a compor um bloco de países (os chamados BRICs) que pro-
gressivamente ocupam espaços estratégicos em um cenário de 
rápidas e profundas transformações geopolíticas.
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1983-1992 2,1 0,1 723,0 −8,7 7,2 18.471.874

1993-2002 2,9 1,3 346,8 5,6 9,9 21.953.360

2003-2012 3,6 2,6 5,9 5,9 7,0 37.639.286

(1) Taxas nos anos de 1992, 2002 e 2012. Percentual das pessoas que procuraram, 
mas não encontraram ocupação profissional remunerada entre todas aquelas con-
sideradas ativas no mercado de trabalho, grupo que inclui todas as pessoas com 
10 anos ou mais de idade que estavam procurando ocupação ou trabalhando na 
semana de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/
IBGE). Elaboração: Disoc/Ipea a partir dos microdados da Pnad.

(2) Estoque total de trabalhadores formais (RAIS, exclui militares e estatutários) 
nos anos de 1995, 2002 e 2012. Ano de 2012 estimado a partir dos dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho.

Fonte: LCA Consultores.
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Esses foram também anos de extremo dinamismo para 
o campo das artes visuais no país, e, em particular, para a 
chamada arte contemporânea. Beneficiados por lei de 
isenção fiscal para patrocínio de ações culturais implanta-
das em nível federal – princípio posteriormente adotado 
em diversos estados e municípios –, muitos museus de arte 
foram reformados ou mesmo construídos, passando a rece-
ber exposições itinerantes de grande porte (produzidas no 
Brasil ou no exterior), também financiadas por tais instru-
mentos de abate fiscal (Anjos, 2006). Ainda que em menor 
medida, esses mecanismos foram igualmente utilizados 
para restaurar ou adquirir acervos públicos. A face mais visí-
vel dessas mudanças é, contudo, o intenso crescimento do 
mercado de arte contemporânea, fora e dentro do país. Por 
um lado, houve crescente participação de galerias brasilei-
ras em feiras de arte internacionais, além da negociação de 
obras de artistas locais em casas de leilões no exterior por 
valores nunca antes sequer aproximados2. Por outro lado, a 
criação e rápida expansão de duas feiras internacionais de 
arte no Brasil (uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro) 
expressam o interesse (sobretudo patrimonial) que as artes 
visuais cada vez mais despertam no país (Fialho, 2013).

Em todas essas instâncias – institucionais e de mercado, 
públicas e privadas –, a arte brasileira contemporânea é cele-
brada por sua originalidade e por supostamente espelhar, no 
campo do sensível, a superação de graves entraves ao cresci-
mento econômico do Brasil e a afirmação, por vezes antes 
somente ensaiada, da suposta relevância global do país. Quase 
como se a promessa de emancipação contida na arte e arquite-
tura brasileiras, feitas na década de 1950 e no início da seguinte  

2  Essa internacionalização tem sido dinamizada através do projeto Latitude –  
Platform for Brazilian Art Galleries Abroad, fruto de parceria entre a Apex-Brasil 
(Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), um órgão do 
governo federal, e a ABACT (Associação Brasileira de Arte Contemporânea), for-
mada por galerias de arte privadas.
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(também sugerida, em equivalente musical, na bossa-nova), 
finalmente encontrasse condições materiais para se efetivar. 

Os fatos do cotidiano vêm o tempo todo lembrar, toda-
via, dos limites dessa dinâmica positiva observada, com niti-
dez, no último decênio e meio no país. Eles mostram que, 
a despeito do movimento de inclusão observado, existem 
comunidades simplesmente excluídas dos ganhos que as 
transformações modernizadoras empreendidas pelo Brasil 
nesses anos trouxeram a muitos, seja no campo tecnológi-
co, no da gestão macroeconômica e no da cidadania e da 
proteção social. Comunidades que vivem à margem de qua-
se tudo que outros já alcançaram no país, e para as quais 
somente existem interdições. São fatos que atestam a per-
manência de grupos diversos de pessoas cujas vidas são mar-
cadas por lacuna e por ausência. E é nesse contexto que 
importa investigar em que medida a arte contemporânea 
brasileira representa essas situações de despossessão que aco-
metem parcelas da população do país.

Entre esses grupos está, por exemplo, a maior parte dos 
índios que vivem no Brasil, acossados por doenças e pela 
cobiça sobre as terras a que pertencem, de que os confli-
tos envolvendo os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul 
são evidência grave e recente, bem como a longa luta tra-
vada pelos Yanomami no norte do país pela manutenção 
de seu território supostamente garantido em lei, entre tan-
tas outras disputas envolvendo diversas etnias. Fazem parte 
dessas populações desassistidas também os loucos e presi-
diários que apodrecem em um sistema curativo e prisional 
falido, assim como as crianças e adolescentes que moram 
nas ruas e gastam o pouco tempo de vida que ainda vão ter 
entre esmolas, delitos e o inevitável enlace com a depen-
dência química. São também excluídos dos ganhos socio-
econômicos obtidos por parcela significativa da população 
brasileira de anos recentes aqueles que, diante da violência 
desregulada no campo ou da voracidade especulativa sobre 
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o espaço urbano, terminam sendo retirados à força de seus 
lugares de vida e destituídos dos meios de sobrevivência. 
Ou os tantos de quem o Estado suspende seus direitos mais 
básicos mesmo sob um regime democrático (evocando atos 
da polícia política do passado de exceção do país), perse-
guidos por serem negros, homossexuais ou apenas por 
serem pobres. Assim como são despossuídos os estrangeiros 
que, atraídos pela expectativa criada de vida melhor para os 
que moram no Brasil, terminam aviltados em suas prerroga-
tivas mais simples, como é o caso de tantos bolivianos que 
vivem São Paulo ou de haitianos que migraram para o Acre 
fugindo do esfacelamento da vida comum em seu país. O 
que une todas essas pessoas é o fato de elas não serem con-
tabilizadas no cálculo produtivista que rege e mede o avan-
ço econômico do Brasil. No pior dos casos, como ocorre 
com tantas populações indígenas, essa despossessão é não 
somente absoluta, mas muitas vezes funcional e necessária 
ao modelo de desenvolvimento adotado no país.

O título deste ensaio é tomado emprestado de verso do 
poema “O cão sem plumas”, de João Cabral de Melo Neto, 
originalmente publicado em 1950. Adoção que sugere uma 
proximidade entre alguns artistas visuais brasileiros e o poe-
ta pernambucano, já explorada na exposição Cães sem Plu-
mas3. Não por aqueles terem criado obras marcadas pela 
escrita angular do escritor, mas por partilharem com ele um 
desassossego diante do que testemunham nos lugares onde 
transitam ou moram, e que o texto cabralino fixa de modo 
singular. A poesia de João Cabral de Melo Neto é magra, 
não cabendo nela excessos retóricos. É construída por  

3  A exposição Cães sem Plumas foi realizada, com curadoria do autor deste texto, 
no Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam), no Recife, entre 23 de 
abril e 6 de julho de 2014. A mostra teve uma edição anterior e mais compacta  
– intitulada Cães sem Plumas [prólogo] – realizada em 2013 na Galeria Nara  
Roesler, em São Paulo, como parte do projeto Roesler Hotel. Ambas as versões da 
exposição, bem como o presente ensaio, resultam de pesquisa de mesmo nome 
desenvolvida na Fundação Joaquim Nabuco. 
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desbaste cuidadoso dos muitos significados possíveis que 
cada palavra carrega, dotando-as de secura que renova a lin-
guagem. Por subtrair do texto criado tudo que é redundan-
te ou sobra, foi chamada, apropriadamente, de “poesia do 
menos”. Tal operação de abate não retira das palavras que 
usa, contudo, seu poder de ressoar, com agudeza e deta-
lhe, ideias e coisas que fazem o mundo ser como é. Ao con-
trário, a magreza de sua poesia ecoa, comenta e refaz, em 
termos próprios, um espaço social marcado por carência e 
falta (Secchin, 1985). Talvez em nenhum outro poema de 
João Cabral de Melo Neto essa relação entre as palavras e a 
vida nelas contida seja mais precisa e próxima do que em 
“O cão sem plumas”, texto em que o autor descreve, com o 
pulso inventivo da linguagem que usa, o Recife ribeirinho 
de 1950, atravessado pelo rio Capibaribe. Na visão crítica 
e concisa do poeta, esse era ambiente que tinha algo “da 
estagnação / do hospital, da penitenciária, dos asilos, / da 
vida suja e abafada / (de roupa suja e abafada) / por onde 
se veio arrastando” o rio. Ao longo do poema, o curso do 
Capibaribe e o curso das vidas dos que vivem próximos às 
suas águas e lamas se tornam, no encadeamento de pala-
vras, progressivamente indistintos, fazendo da descrição de 
uma paisagem de penúria a narração simultânea de ruínas 
pessoais daqueles que a habitam. O rio e os moradores de 
tal lugar seriam ambos “cães sem plumas”, expressão que 
parece designar, em forma de radical paradoxo, situações 
de destituição absoluta. Um “cão sem plumas”, escreve João 
Cabral de Melo Neto, “é quando uma árvore sem voz. / É 
quando de um pássaro / suas raízes no ar. / É quando a 
alguma coisa / roem tão fundo / até o que não tem” (Melo 
Neto, 1950).

Evoca-se esse poema aqui, portanto, para reclamar o 
emprego da ideia do “cão sem plumas” como metáfora que 
identifica, na produção de um conjunto de artistas visuais, a 
representação de grupos de pessoas que, por sua condição 
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de despossuídos, estão do lado de lá daquilo que o soció-
logo português Boaventura de Souza Santos (2006) chama 
de “linha abissal”, que é aquela linha invisível que “separa 
o domínio do direito do domínio do não direito”. Ou seja, 
são pessoas e grupos que estão além da fronteira de visi-
bilidade social de suas vidas; estão no lugar onde inexiste 
distinção entre o legal e o ilegal ou entre a verdade e a men-
tira, ou mesmo entre a vida e a morte. Para além da linha 
abissal, a humanidade é subtraída. Lá, a exclusão é radical, 
pois não há como ser incluído no contexto em que essa divi-
são se afirma. Além da linha abissal, fica o “gueto” (Mei-
reles, 2000) onde vivem os cães sem plumas, ou as “zonas 
de abandono social” (Biehl, 2005) a que são destinadas as 
pessoas que, por um ou outro motivo, são incapazes de ter 
uma vida economicamente ativa. 

Artistas que, de forma continuada ou pontual em suas 
trajetórias, criam narrativas nas quais inscrevem danos de 
várias ordens infligidos a parcelas específicas da população 
do país, quase sempre ausentes de sua paisagem simbólica. 
Sem querer ser exaustivo, podem-se citar, entre esses artis-
tas visuais, aqueles incluídos na exposição Cães sem Plumas: 
Antonio Dias, Armando Queiróz, Berna Reale, Carlos Verga-
ra, Cildo Meireles, Claudia Andujar, Eduardo Coutinho, Gil 
Vicente, João Castilho, Jonathas de Andrade, José Rufino, 
Marcos Chaves, Maria Thereza Alves, Matheus Rocha Pit-
ta, Paula Trope, Paulo Bruscky, Paulo Nazaré, Regina Parra, 
Rosângela Rennó, Thiago Martins de Mello e Virgínia de 
Medeiros. É certo que há vários danos que não são compu-
tados em suas obras, assim como diversos outros artistas que 
não participaram da mostra também lidam com questões 
que mobilizam os mencionados, como é o caso, em meio 
a mais alguns, de Artur Barrio, Clara Ianni, Maurício Dias 
& Walter Riedweg, Miguel Rio Branco e Rosana Palazyan. 
Não há, porém, qualquer pretensão de completude no que 
é dito aqui. Antes e longe de exaurir a amplitude do tema, 
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o que se busca é tornar minimamente visíveis assuntos ain-
da pouco confrontados no campo da arte contemporânea 
brasileira, como se não valessem o bastante para isso ou, no 
limite, sequer existissem. O grau de despossessão que marca 
os “cães sem plumas” representados nos trabalhos desses e 
de outros artistas é índice inequívoco de que, a despeito de 
ter mudado muito e beneficiado tantos os que antes pouco 
tinham, o Brasil permanece desigual e excludente. 

Mas propor uma narrativa mais inclusiva implica reco-
nhecer que há uma forma hegemônica de a arte contempo-
rânea representar o país, à qual se sugere referir como repre-
sentação partida. Partida, em primeiro lugar, por ser, como 
qualquer forma de representação, uma equivalência da rea-
lidade e, como tal, não se confundir com a realidade repre-
sentada. Nesse sentido de incompletude ou de desajuste 
do equivalente com a realidade, toda representação é de 
algum modo partida; há sempre algo que nela falta ou que 
nela é falha (Rancière, 2012). A expressão representação 
partida também remete, todavia, a outro e mais específico 
sentido: ela sugere que aquilo que falta ou que não cabe 
nessa representação são justamente os indícios das exclu-
sões e das interdições que marcam, e em alguma medida 
definem, a dinâmica da sociedade brasileira. Na representa-
ção partida não cabem os “cães sem plumas”.

A representação partida é, portanto, um conjunto de 
equivalências sensíveis da realidade brasileira (algo que, 
por definição, já embute ausências ou faltas) que não levam 
em conta, especificamente, o caráter fraturado do país, ou 
seja, uma representação cujas ausências ou faltas coinci-
dem, justamente, com as ausências e faltas daqueles que, 
embora seres viventes e moradores do Brasil, não são conta-
dos como parcelas da sociedade brasileira. E é importante 
anotar que essa representação partida não é, em princípio, 
inadequada como representação do contexto ao qual ela 
se refere e no qual ela se insere. Em verdade, ela termina 
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por produzir equivalentes sensíveis de uma sociedade que 
aliena, de si mesma, tudo que é incômodo, que causa atri-
to, que provoca disputa, que gera ruído ou que é sujeira. A 
ausência, nessa representação partida, daquilo que é tam-
bém escamoteado ou esquecido na sociedade da qual ela 
é equivalente sensível a torna uma representação perversa-
mente adequada da realidade brasileira. 

Mesmo que indiretamente, e sem intenção declarada 
de quem a constrói, a produção em artes visuais que for-
mula essa representação partida corrobora e reforça uma 
visão de país que é hoje hegemônica interna e externamen-
te. A visão de um país que estaria conciliado com ele mes-
mo, com o comum que foi construído ao longo das últimas 
décadas, com a partilha desse comum em determinados 
quinhões e com sua distribuição para determinadas partes 
(Rancière, 2005). Uma visão de país em que os “cães sem 
plumas” não possuem imagem e não têm voz. Em que sim-
plesmente não são contados, a despeito de qualquer juízo 
de valor estético sobre os trabalhos que produzem tal forma 
de representação. 

Há, contudo, um tipo de inadequação associado a essa 
representação partida. Inadequação em relação à tempora-
lidade a que essa produção artística reivindica pertencer; a 
reivindicação de contemporaneidade dessa representação. E, 
para entender essa inadequação, é preciso destacar o sentido 
que Giorgio Agamben dá ao contemporâneo. Não como ade-
são perfeita ou como fidelidade a determinado tempo, pois 
essa aderência e essa fidelidade não permitem que se veja 
de fato o que determina e define esse tempo. Uma perfeita 
aderência ao tempo em que se vive significa, nesse sentido 
preciso, uma celebração acrítica daquilo que é atual. Para o 
filósofo, ser contemporâneo de um tempo significa ser, ao 
contrário, anacrônico, deslocado do tempo em que se vive, 
ver esse tempo a contrapelo, olhá-lo com desconfiança, mos-
trar-se inadequado às suas pretensões e às suas exigências.  
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Ser contemporâneo, nesse sentido, é estar próximo de seu 
tempo e, simultaneamente, também tomar distância dele 
(Agamben, 2009). Nesse contexto, é possível dizer que, no 
limite, a representação partida, tal como aqui definida, não é 
de fato contemporânea. E não o é porque não interpela cri-
ticamente a ordem hegemônica que regula e controla o país. 
Não é contemporânea porque não é capaz de criar equiva-
lentes sensíveis para as sombras do país.

Em contraposição a essa representação partida é possível 
argumentar que existe, nas obras de artistas em atividade 
no país e em contraponto extremo à representação parti-
da, outra forma de representação do Brasil, à qual se pode 
chamar de representação das sobras. Ao contrário da represen-
tação partida, a representação das sobras seria aquela que 
nomeia danos que são infligidos a segmentos da população 
do país; que aponta e individualiza os excluídos da dinâmica  
social que envolve e abriga a maior parte dos habitantes do 
Brasil; que desfaz ideias rasas de inclusão irrestrita. Repre-
sentação que reclama, portanto, a condição de parte para 
aquilo que é considerado sobra; que cria equivalências sim-
bólicas para o que no mais das vezes é representado, para-
doxalmente, somente como ausência e falta; que reclama 
a condição de alguém para quem é ninguém. Os indivíduos 
e grupos assim representados são justamente aqueles aqui 
chamados de “cães sem plumas”. No sentido dado ao termo 
por Giorgio Agamben, a representação das sobras seria de 
fato contemporânea.

É importante destacar que a representação das sobras não 
é, por necessidade, mera ilustração de uma situação de exclu-
são para além da linha abissal de que fala Boaventura de Souza 
Santos (2006), lá onde vivem os “cães sem plumas”. Na represen- 
tação das sobras, tal como é sugerida aqui, existe uma tensão 
permanente entre visibilidade e opacidade de danos, entre 
entender e não entender suas causas. Opacidade que é, inclu-
sive, índice de respeito diante da diferença da vida do outro 
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que, ao contrário daquele que o representa, está em situação 
de exclusão radical da vida social partilhada (Glissant, 2007). 
Igualmente importante é deixar claro que a representação 
das sobras não se confunde com a criação artística dos excluí-
dos, nem mesmo com a sua autorrepresentação no campo do 
sensível. Na representação das sobras está inscrita, ao contrá-
rio, uma relação de confronto com o outro, de aproximação 
agonística com a alteridade. Está implícita a tentativa de um 
entendimento que sempre esbarra numa impossibilidade, mas 
que ainda assim se faz urgente e necessária. É expressão de 
uma política da arte que busca de algum modo refazer a par-
tilha das partes num dado corpo social. A representação das 
sobras possui, além do já dito, dois traços adicionais. Primeiro, 
reconhece que persiste e se reproduz, no Brasil e em outros 
lugares, um tipo de vida na qual gradualmente se desman-
cha o que de humano pode haver nela. Em segundo lugar, 
demonstra saber ser impossível dissociar essa situação de priva-
ção extrema da indiferença que ela desperta naqueles que têm 
a sua humanidade preservada, ou seja, da indiferença daque-
les que já são considerados partes e que têm o seu quinhão 
no comum partilhado. A representação das sobras se ocupa 
daquilo que João Cabral chamava, em seu poema, de “vidas 
roídas”. Se ocupa, portanto, em criar equivalências sensíveis da 
realidade que tornem visíveis os nexos entres gentes, espaços e 
fatos que promovem a despossessão radical dessas vidas.

Moacir dos Anjos
é pesquisador e curador da Fundação Joaquim Nabuco 
(Recife, Pernambuco).
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Bandeiras na Praça General Osório
Em um dia quente e ensolarado de fevereiro de 1968, 
às vésperas do carnaval, o happening Bandeiras na Praça 
General Osório reuniu no Rio de Janeiro artistas como 
Nelson Leirner, Flávio Mota, Carlos Scliar, Hélio Oiticica, 
Marcelo Nietsche, Carlos Vergara, Rubens Gerchman, 
Glauco Rodrigues, Anna Maria Maiolino, Petrina Checcacci 
e Cláudio Tozzi. Entre as bandeiras feitas para a ocasião e 
penduradas em varais ou em árvores estava a famosa seja 
marginal / seja herói, de Hélio Oiticica, assim como Alta 
tensão, de Anna Maria Maiolino, com uma caveira branca 
no centro de uma espécie de alvo para exercícios de tiro. 
O estandarte amarelo de Samuel Szpiegel trazia a satírica 
inscrição Para Governador Geral Vote em Tomé de Souza, sob 
o perfil da figura histórica do século XVI. O evento con-
tou com a participação da bateria da Mangueira, escola 
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de samba da qual Hélio Oiticica era passista, e a Banda 
de Ipanema que há apenas poucos anos havia feito sua 
estreia. Alguns dias depois, os artistas voltariam a ocupar 
a praça, pondo à venda bandeiras e gravuras e lançando o 
germe da feira que até hoje ocupa o local aos domingos, 
alinhando-se a um movimento de auto-organização e saída 
dos espaços institucionais comuns à época. 

As pessoas presentes na praça – dentre as quais esta-
ria Leila Diniz, segundo relatam – talvez pudessem apenas 
prever as proporções que o terrorismo de Estado tomaria a 
partir de então no país. Algumas semanas mais tarde, a mor-
te do estudante Edson Luís Lima Souto em conflito com a 
Polícia Militar, em frente ao restaurante universitário Cala-
bouço, no Rio de Janeiro, deflagraria uma série de protes-
tos populares duramente reprimidos pelo regime. Em 26 de 
junho de 1968, a Passeata dos Cem Mil, realizada no centro 
da cidade, traria em meio à imensa massa humana faixas de 
tecido com palavras de ordem como “Abaixo a Ditadura. O 
Povo no Poder”, como mostra uma famosa foto de Evandro 
Teixeira, então fotógrafo do Jornal do Brasil. Em reação às 
manifestações populares, o general Costa e Silva decretaria 
em dezembro o Ato Constitucional nº 5, que mergulharia o 
país nos chamados Anos de Chumbo.

Como mostram fotos do mesmo Evandro Teixeira, 
publicadas no Jornal do Brasil em 18 de fevereiro de 1968, 
Bandeiras na Praça General Osório aconteceu em clima 
festivo, sem qualquer intervenção policial, apesar de par-
te das bandeiras trazerem mensagens de cunho político. 
Talvez a presença do samba e a proximidade do carnaval 
tenham circunscrito essa ação na categoria de festa popu-
lar, impedindo que sua potência de manifestação política 
fosse notada pela malha invisível da repressão. Aconteci-
mentos como esse, na fronteira entre festa e manifestação, 
arte institucionalizada e expressão popular, habitualmente 
não chegam a ter lugar na historiografia oficial. Eles não 
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deixam, contudo, de ter uma incidência política em sen-
tido ampliado, ao mesmo tempo que dão testemunho do 
desejo de disseminação da arte na vida e na sociedade que 
a produção artística brasileira assumiu a partir da segunda 
metade dos anos de 1960. 

Como no evento de 1968, a arte com alguma frequên-
cia aproxima-se do carnaval e da potência de outras mani-
festações populares espontâneas, produzindo brechas no 
tempo/espaço cotidianos e dissolvendo suas fronteiras ins-
titucionais em prol de sua afirmação como ação ético-polí-
tica na cultura. Ao lado de manifestações artísticas e obras 
que veiculam discursos políticos mais explícitos, parece-nos 
importante assinalar na arte contemporânea uma potência 
de questionamento dos próprios limites nos quais tradi-
cionalmente se localiza a atuação política. Fazendo pulsar 
a presença do sujeito na cultura, a arte pode fazer surgir 
zonas efêmeras de indefinição, nas quais se redefine a pró-
pria noção de política. 

Retomando bandeiras
Trazer à memória o acontecimento de 1968 e reativar seu 
caráter híbrido, contestatório, foi o objetivo da exposi-
ção Bandeiras na Praça Tiradentes, realizada de outubro 
a novembro de 2014, no Centro Municipal de Arte Hélio 
Oiticica (CMAHO), no centro histórico do Rio de Janeiro. 
A concepção curatorial da exposição, de Izabela Pucu, bus-
cava retomar, no esteio dos protestos recentes, iniciados em 
junho de 2013, a força do evento de 1968, recolocando em 
pauta as ligações entre arte e outras manifestações sociais, 
mais explicitamente políticas. Em um amplo trabalho de 
pesquisa, foram recuperadas informações e fotografias do 
evento de 1968, revelando obras e documentos antes dis-
persos em arquivos institucionais e particulares. Dentre 
elas, destaca-se a página de contato com 36 fotos feitas por 
Evandro Teixeira, encontradas no Centro de Pesquisa e 
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Documentação do Jornal do Brasil. A folha era identificada 
como “Festa das bandeiras”. Além de consistirem em um 
testemunho fundamental, as imagens de Teixeira foram 
importantes instrumentos de identificação dos participan-
tes e de recuperação e réplica de algumas das bandeiras, as 
quais haviam sido esquecidas por seus próprios autores. 

Sete dos estandartes originais foram localizados e 
expostos. Outras sete bandeiras foram reproduzidas a partir 
das imagens e documentos de época, enquanto alguns dos 
trabalhos presentes não puderam ser localizados – como foi 
o caso das bandeiras de Ana Letícia, Carmela Gross, Luís 
Gonzaga, Maurício Nogueira Lima, Solange Escosteguy 
e Vera Ilse Monteiro. Além desse levantamento iconográ-
fico, a pesquisa incluiu entrevistas – com Carlos Vergara, 
Nelson Leirner, Anna Bella Geiger e Pietrina Checcacci –, 
que foram gravadas e editadas em filmes que integraram 
a exposição. As diferentes narrativas, feitas de lembranças 
e fantasia na mesma medida, desvendam diferentes facetas 
dessa história, com singulares nuances.

Anna Bella Geiger, que esteve presente no evento, con-
ta que, por medo, decidiu não mostrar a bandeira que havia 
feito. Já Pietrina Checcacci, cujos estandartes retratam, com 
ironia e traços típicos da nova figuração, a Família brasilei-
ra, O censor, e O político, afirma não ter vivenciado aquele 
momento como uma clara situação de repressão. Refugia-
da em sua produção pessoal, cuja autonomia produziu uma 
espécie de espaço de alienação, ela relata uma sensação 
de liberdade que contrasta com o testemunho dos demais 
artistas. As diferenças existentes no testemunho dos artistas 
parecem-nos dignas de nota na reconstrução histórica da 
ditadura militar no país, lembrando a complexidade da arti-
culação entre subjetividade e fato histórico.  

Em seu depoimento, Carlos Vergara conta que, em 
1968, havia uma peculiaridade no meio cultural que foi 
especialmente atacada pelo poder na ditadura. Nele se 
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integravam não apenas representantes de todas as artes – 
cinema, literatura, teatro, artes visuais –, mas também inte-
lectuais, professores e universitários de diversas áreas. Além 
da censura, dos constantes cortes e proibições, o modo de 
vida que caracterizava esse meio artístico-intelectual foi 
frequentemente estigmatizado. Como afirmava Gilberto 
Velho, quando não se podia acusar diretamente as pessoas 
de subversão, elas eram perseguidas por seu modo de vestir, 
corte de cabelo, pelo fato de não terem um emprego fixo, 
por suposto uso de drogas ou homossexualismo declara-
do, em nome dos “bons costumes” e da “família brasileira”. 
Para Velho (1977, p. 32), “essas acusações e esse processo 
de estigmatização tinham um caráter eminentemente polí-
tico”, uma vez que desse mesmo mundo partiam críticas 
contundentes ao sistema vigente. O sociólogo nota que, 
paradoxalmente, aquela pressão que buscava isolar os gru-
pos pensantes teve como consequência um crescente “senti-
mento de nós, em áreas antes separadas e distanciadas pela 
especialização profissional” (Velho, 1977, p. 32).

Em uma proposta curatorial como Bandeiras na Praça 
Tiradentes, a arte cumpre, sem dúvida, o tradicional papel 
cultural e histórico que os museus lhe vieram assegurar: tra-
ta-se de recuperar um acontecimento artístico (e as obras 
que dele fizeram parte) e, com ele, de retratar determinado 
momento histórico. Nessa vertente, a exposição obedece 
exatamente à lógica da tarefa de memória como mostração 
do arquivo histórico e eventualmente de desvelamento do 
que foi recalcado no processo histórico. Mas ela vai além, 
buscando atualizar o passado no presente e, nessa fricção, 
transformar ambos. Os protestos de 2013 foram, assim, o 
fundo no qual a centelha do acontecimento de 1968 pôde 
reacender, confirmando aquilo que diria Walter Benjamin: 
“O passado só se deixa fixar, como imagem que relampe-
ja irreversivelmente, no momento em que é reconhecido” 
(Benjamin, 1994 [1940], p. 224). O passado só se fixa como 
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tal em um momento presente: aquele no qual esse passa-
do vibra e pode ser reconhecido. O presente não cessa de 
reverberar eventos passados, dando-nos a chance de atuali-
zá-los e, em um verdadeiro trabalho de memória, fazer com 
que se tornem história. 

Sujeito e memória
O presente nunca está sozinho, nunca se dá a ver como 
tal, em sua imediaticidade – nele permanecem sombras e 
cores do que já se passou. O passado, por sua vez, continua 
a pulsar, pois não basta que uma vez ele tenha ocorrido – é 
necessário que ele se dê novamente mais tarde, après coup, 
retroativamente. De acordo com a teoria freudiana do trau-
ma, são necessários ao menos dois momentos distantes no 
tempo para fixar a efetividade de um acontecimento. Em 
sua primeira incidência, a experiência fica encapsulada, 
como não vivida, à espera. Ela pulsa, clama por se repetir, e 
ressoa mais tarde, em um segundo momento. Esse instante 
poderá enganchar-se ao primeiro evento, esquecido, mar-
cando tal experiência como efetiva. Esse dispositivo tempo-
ral do trauma – o da repetição em busca da própria experi-
ência – é o motor escondido de todo trabalho de memória. 

Não bastam os fatos: devemos nos apropriar ativamente 
de nosso próprio passado. Por isso, um evento atual pode 
fornecer a centelha para que (re)conheçamos – em nós – 
um passado necessário, indispensável ao presente. “Existe 
um encontro secreto, marcado entre as gerações preceden-
tes e a nossa”, como dizia Benjamin (1994, p. 223). Even-
tos pretéritos pulsam ainda, misturados ao cotidiano, qua-
se imperceptíveis; eles estão à espera do gesto de memória 
que fará deles história. Os fatos ligados à repressão e ao 
regime de terror vigente no Brasil nos anos de 1960-70 são 
exemplos pulsantes de eventos desse tipo: eles nos convo-
cam ainda, no presente, e o trabalho artístico (no qual cabe 
incluir a tarefa de curadores e produtores, nesse sentido) 
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pode assumir e transmitir tal convocação a um público mais 
amplo. Cabe a cada um optar por atender ou não a tal cha-
mado, prestando-se ou não a tal encontro. Seja como for, 
“alguém na terra está à nossa espera”, como lembra poetica-
mente Benjamin ao arrematar a citação anterior.

Bandeiras na Praça Tiradentes tentou justamente pro-
mover e disseminar tal encontro, pondo em pauta, espe-
cialmente, vivências da ditadura que ainda pulsam, atuais, à 
espera de elaboração e nos incitam a novas (re)construções 
do passado. Nesse sentido, o artista Carlos Vergara optou 
por apresentar, ao lado do estandarte de 1968 – que traz 
uma torneira da qual escorre uma líquida bandeira do Bra-
sil sobre um rosto –, outra peça semelhante, mas transfor-
mada por conter um fundo negro em lugar do branco ori-
ginal. “Quis fazer uma alusão aos black blocs”, disse o artista 
em entrevista à jornalista Mariana Filgueiras. “A mensagem, 
no fundo, é a mesma: devemos repensar o Brasil, um novo 
Brasil saindo da torneira, menos militar e mais bem-humo-
rado” (Filgueiras, 2014). Um banho de Brasil: “Yankees go 
home”, diz Vergara na entrevista que integrava a exposição.

Para convocar um interessante cruzamento espaço-tem-
poral, a mostra incluiu ainda um trabalho do artista brasi-
leiro Antonio Dias, da geração de Vergara e dos demais par-
ticipantes do evento de 1968. O Projeto Bandeira para o Povo 
foi descrito por Antonio Dias, que se encontrava em Nova 
York, em carta enviada ao crítico de arte e militante polí-
tico Mario Pedrosa. Seria sua contribuição para o acervo 
do Museu da Solidariedade, implantado por uma comissão 
presidida por Pedrosa em seu exílio no Chile, que recebeu 
na época doações de artistas e curadores de todo o mundo, 
em apoio ao governo popular de Salvador Allende. Em car-
ta a Pedrosa, Dias (1972) afirmava seu desejo de que

[…] a bandeira fosse confeccionada aí no Chile e que fosse 
muito forte como medida, como cor e como altura. Gostaria 
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que fosse uma coisa muito clara, visível para todo o povo. Se 
vai ser colocada num mastro nos jardins do museu ou num 
mastro fixo no próprio edifício do museu, isso não tem a 
menor importância. Basta que seja enorme e visível a todos.

Em um ato nomeado Uma Bandeira, um Memorial, 
realizado pelo Museu da Solidariedade Salvador Allende, 
por ocasião do marco de quarenta anos do golpe militar 
no Chile, em 2013, Dias subtraiu um pedaço equivalente a 
um sexto da superfície da grande bandeira, de 5 m x 8 m, e 
dessa bandeira foram feitas 18 réplicas, que foram enviadas 
a 18 lugares ligados à memória do golpe, dentro e fora do 
Chile. No dia 11 de setembro, às 10 horas, a bandeira muti-
lada foi hasteada em todos esses locais. 

No Brasil, às vésperas da eleição presidencial de 2014 e 
cinquenta anos após a tomada do poder pelos militares, a 
gigantesca bandeira vermelha e mutilada de Antonio Dias 
podia também ser vista – tanto de dentro do prédio do Cen-
tro Municipal de Arte Hélio Oiticica quanto de seu exterior, 
e até da praça Tiradentes. Sua presença consistia também 
em uma homenagem a Mario Pedrosa – o homem respon-
sável por politizar o campo da arte no Brasil – no marco dos 
cinquenta anos do golpe militar de 1964.

Novas bandeiras no tempo
Em 2014, a retomada do evento de 1968 incluiu ainda artis-
tas mais jovens, em especial o Coletivo Norte Comum, grupo  
que atua nos limites entre arte, produção cultural e ativis-
mo político, durante a residência artística Remixofagia, 
realizada no Centro Hélio Oiticica por três meses, período 
no qual os membros do coletivo (Carlos Meijueiro, Roberto 
Barrucha, Tiago Diniz, Pablo Meijueiro, Gabi Faccioli, Mar-
cell Carrasco, Gê Vasconcellos e João Vitor Santos, entre 
outros) foram colaboradores essenciais da equipe da insti-
tuição no processo de pesquisa e curadoria da exposição.  
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Em uma oficina realizada em parceria com o Coletivo Grá-
fico, foram confeccionadas doze bandeiras que integraram 
a mostra. Seguindo uma prática cara ao Norte Comum, 
ao longo da residência artística foram convidados diversos 
pensadores para discutir questões como a ideia de ocupa-
ção, a permeabilidade entre público e privado e a oposição 
entre espaço institucional e espaço da rua. Para a abertura 
da exposição, o grupo construiu estandartes e adereços que 
foram usados por seus integrantes e pelo público em um 
cortejo partindo da praça Tiradentes, com a participação 
da bateria feminina Fina Batucada, do Mestre Riko, e da 
Bateria Ensandecida do Bloco Carnavalesco e Ponto de Cul-
tura Loucura Suburbana, formado por pacientes do Institu-
to Municipal Nise da Silveira (antigo Hospital Psiquiátrico 
Pedro II).

Talvez se possa afirmar que a arte sempre esteve com-
prometida com uma tarefa histórica, mesmo quando ela 
não se propunha explicitamente a recuperar eventos pas-
sados. Na frequente revisitação de obras de mestres do pas-
sado por artistas posteriores, pode-se ver despontar uma 
explicitação de tal lida com o passado, muito mais do que 
autorreferência acadêmica ou estratégia didática. O fato de 
um Pablo Picasso ter em 1957 se ocupado, em uma série de 
58 telas, em rever, desmontar e estabelecer novas versões 
do célebre As meninas (de 1656), de Diego Velázquez, por 
exemplo, desvela o trabalho artístico como remontagem 
singular de elementos alheios, de modo múltiplo e infinito 
e convocando uma temporalidade que é a do só-depois, da 
retroação como força construtiva. 

Criando brechas no espaço/tempo do dia a dia, toda 
imagem ou proposição artística refere-se sempre a outras 
imagens, palavras e fatos atuais e passados, incitando a um 
rearranjo dos mesmos em um presente muito complexo. 
Nesse sentido, a arte é trabalho de memória, como vimos 
com Benjamin e Freud: não se trata de conhecer o passado  
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tal como ele de fato aconteceu, mas sim de se apropriar de 
uma reminiscência e dela, com ela, fazer arte – brecha na 
qual se entrecruzam tempos e espaços, convidando-nos a 
uma experiência por vir.

Tal processo de retomada histórica engaja o historiador 
em seu desejo, conformando aquilo que a psicanálise cha-
ma “fantasia” ou fantasma. A fantasia edita os eventos tem-
poralmente, tomando-os em uma narrativa própria. Nela, 
“o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio 
do desejo que os une”, como diz Freud (1976 [1907], p. 
153). No infinito trabalho de narração da memória, o fio 
condutor é dado pelo desejo, esse errático e mais ou menos 
obscuro índice do sujeito. A apropriação dos fatos implica 
sempre, portanto, torções mais ou menos sutis e transfor-
mações singulares, ao sabor do movimento do desejo.

Em seu trabalho de memória, a arte explicita e explo-
ra tais torções, chamando-nos a uma retomada desejante e 
transformadora de nosso próprio presente. E ressalta algo 
fundamental: o fato de que tal trabalho implica o estabele-
cimento de um laço com o outro, pois se trata da retomada 
de elementos que vêm do outro – como bem demonstra 
Picasso ou Waltercio a partir da obra-prima de Velázquez. 
No processo histórico, a lembrança individual está de saí-
da imbricada à memória como processamento coletivo dos 
fatos. Como terreno cultural privilegiado de compartilha-
mento, a arte lida com a memória de modo a nela fazer 
pulsar o sujeito, convocando sua potência de torção e trans-
formação das narrativas já cristalizadas. Ela demonstra que 
a fantasia não se opõe à história como algo individual bem 
delimitado em contraste com o coletivo, mas consiste sem-
pre em um labor de apropriação do que vem de fora, mas é 
íntimo – é êxtimo, no neologismo de Jacques Lacan (1997). É 
uma tarefa de cada um a de transformar o passado – de um 
povo, de um país etc. – em sua história. Talvez a arte nos lan-
ce um convite a tal singularização da história – e, portanto,  
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à sua pluralização, em trabalhos de memória múltiplos, a se 
refazerem infinitamente entre os homens.

A arte (re)construindo o sujeito 
O artista Gustavo Speridião foi convidado a idealizar uma 
bandeira para a mostra a partir do trabalho seja marginal / 
seja herói, de Hélio Oiticica. A serigrafia de 1968 traz sobre 
essa inscrição a imagem do corpo de Alcir Figueira da Silva, 
reproduzindo a fotografia que já havia aparecido no B44 
Bólide Caixa nº 21, de 1966-67. Silva estava sendo alcançado 
pela polícia após ter roubado um banco, e preferiu suicidar-
-se a se entregar.

Antes da figura de Alcir, Oiticica já havia utilizado em 
um bólide uma fotografia do corpo do bandido Cara de 
Cavalo, que havia se tornado muito conhecido como sím-
bolo “daquele que deve morrer” e “morrer violentamente” 
– o que envolveria, como denuncia Oiticica em um texto de 
1968, um “gozo social”. Cara de Cavalo matara em um tiro-
teio o detetive Milton Le Cocq, líder de um grupo clandes-
tino de policiais que caçava bandidos. Para vingar o policial, 
seus colegas executaram o bandido com mais de cinquenta 
tiros, inspirando o surgimento do chamado Esquadrão da 
Morte. Alcir Silva, por sua vez, seria um anti-herói anônimo, 
condenado à incomunicabilidade. Ambos representariam a 
“denúncia de que há algo podre, não neles, pobres margi-
nais, mas na sociedade em que vivemos” (Oiticica, 2011b 
[1968]). 

Em texto de 1966, no qual explicita sua “posição éti-
ca”, Oiticica defende “todas as revoltas individuais contra 
valores e padrões estabelecidos, estagnados, que pregam 
o ‘bem-estar’, a ‘vida em família’, mas que só funcionam 
para uma pequena minoria”. Ele prossegue ligando seu 
programa poético à intenção de dar “mão forte” a tais 
manifestações, e afirma que “só um mau-caráter poderia 
ser contra um Antônio Conselheiro, um Lampião, um 
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Cara de Cavalo, e a favor dos que os destruíram” (Oiticica, 
2011a, p. 84).

Retomando a posição ética de Oiticica, a serigrafia de 
Speridião apropria-se da imagem do corpo de braços aber-
tos do bandido, acrescentando um policial armado de cada 
lado, como a arrastá-lo pelo chão, em uma clara alusão aos 
protestos de 2013 (dos quais o artista participou ativamen-
te, diga-se de passagem). Em uma tirada humorística, o slo-
gan seja marginal / seja herói é substituído por uma citação 
do artista Carlos Zilio: O único que se libertou com a revolução 
industrial foi o cavalo. A heroica posição do marginal sacrifi-
cado de Oiticica torna-se aqui uma violenta sujeição, mas a 
paródia dá o troco ao destilar seu humor nas falas dos poli-
ciais, que acusam o “elemento” de ter roubado uma ima-
gem do grande Hélio e uma frase de Carlos Zilio. 

Nessa transformação da bandeira de Hélio Oiticica, 
Speridião atualiza e sublinha a violência ao mesmo tem-
po que a subverte, utilizando-se do humor como tática de 
resistência e endereçamento ao público. Além disso, as falas 
atribuídas aos policiais, ao mesmo tempo que explicitam a 
estratégia apropriativa, colocam incontestavelmente o artis-
ta no lugar do próprio marginal/herói. Trata-se de nada 
menos do que incorporar e assumir, em ato, uma posição 
político-artística no mundo em que vivemos, construindo 
para si mesmo um lugar em uma narrativa refeita e retorci-
da de acordo com estratégias lúdicas e paródicas.

Pós-escrito: infinitas retomadas
As reflexões desenvolvidas até aqui foram em parte apre-
sentadas em novembro de 2014, no evento Memória, Arte 
e Educação em Direitos Humanos, organizado pela cátedra 
Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Demo-
cracia e Tolerância e o Instituto de Estudos Avançados da 
Universidade de São Paulo. Na ocasião foi mostrada uma 
imagem da bandeira de Gustavo Speridião. Durante a dis-
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cussão que se seguiu, o artista alemão Andreas Knitz, partici-
pante do seminário, fotografou a bandeira e a virou de pon-
ta-cabeça, de modo a fazer com que o homem inerte e puxa-
do pelos policiais parecesse surpreendentemente se erguer 
e, vitorioso, começasse a puxar seus algozes estendidos no 
chão. Para Knitz, isso mostra que só se realiza um verdadeiro 
trabalho de memória ao se recolocar em jogo as posições da 
vítima e do carrasco, de maneira a eventualmente revirá-las 
e assim chegar a realmente problematizá-las. 

Cada trabalho de arte parece, dessa maneira, convo-
car alguém a dele se apropriar e assim atualizar sua força 
– fazendo nele mesmo ressoar, a partir daí, a presença pre-
térita desse gesto transformador.
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DITADURA E REPRESSÃO: LOCAIS DE RECORDAÇÃO 

E MEMÓRIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO

Janaína de Almeida Teles

Na atualidade, a relação entre história e memória e a refle-
xão sobre o passado e os processos de mudança social tor-
naram-se uma preocupação central. Podemos dizer que a 
“cultura da memória” (Huyssen, 2002), assim como as polí-
ticas de memória tornaram-se transnacionais, senão globais. 
Tornou-se lugar comum considerar que o sentido do que pas-
sou não está fixado, o passado está constantemente aberto às 
disputas de interpretação do que ocorreu (Ricoeur, 2007). 

A emergência da memória de traumas históricos no 
espaço público durante o século XX, sobretudo após a 
Segunda Guerra Mundial, deu lugar ao desenvolvimento de 
uma estética do que se tornou conhecido como antimonu-
mento, a qual visa fundir a tradição do monumento com a 
da comemoração fúnebre (Seligmann-Silva, 2012). Desde a 
Antiguidade, a tradição de construção de monumentos este-
ve ligada mais à comemoração de vitórias bélicas e a heróis 
do que à ideia de advertir1. No antimonumento, porém, seu 

1  O termo monumento vem do verbo latino monere que significa “fazer recordar”, 
de onde deriva avisar, iluminar, instruir (cf. Le Goff, 1994, p. 535).
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sentido heroico “é totalmente modificado e deslocado para 
um local de lembrança” (Seligmann-Silva, 2012, p. 23), de 
admoestação da violência e de homenagem aos mortos.

Esse esforço de crítica da “heroicização” levou a que 
diversos “lugares de memória” (Nora, 1993, pp. 21-22) tives-
sem por objeto a legitimação de instituições e valores de 
grupos vilipendiados no passado. Em muitos casos, porém, 
mais do que representar uma ruptura com a tradição, a 
“cultura da memória” indica que os excessos de atrocidades 
cometidos, sobretudo durante a Segunda Guerra, “implo-
dem a capacidade humana de apreender e representar” 
(Assmann, 2011, p. 361). 

É de se ter em vista que, se por um lado tal ritualística 
representa uma via à experiência originária da cultura, por 
outro traz o risco da reificação, desde a transformação do 
registro histórico em objeto neutralizado e rentável (Tra-
verso, 2007, p. 68). Em muitos casos, esses instrumentos de 
(re)memoração continuam a transmitir narrativas oficiais 
sobre o passado. Como toda narrativa, as versões oficiais 
são seletivas, embora nem todas devam ser consideradas tão 
enviesadas ideologicamente quanto a maioria das versões 
oficiais da história (Winter, 2006). Ressaltar certos traços 
com sinais de heroísmo implica silenciar outros, especial-
mente os erros e as derrotas. Porém, diante da narrativa 
oficial transmitida pela educação formal, constroem-se tam-
bém relatos e sentidos diferentes do passado, mantidos pela 
memória e a transmissão oral, práticas de resistência diante 
do poder, muitas vezes constituídos nos âmbitos da intimi-
dade ou da clandestinidade (Jelin, 2002, pp. 39-42).

Esse debate em torno da atribuição de sentido do passa-
do está profundamente vinculado à análise dos processos e 
atores sociais envolvidos na construção das memórias, espe-
cialmente sobre feitos notáveis, cujos efeitos perduram no 
tempo e no espaço. Neste artigo, trataremos da construção 
dos primeiros “locais de recordação” relativos à repressão 
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ditatorial na cidade de São Paulo, focando nossas análises 
nos processos históricos que os inauguraram. Considerare-
mos aqui a caracterização desses locais, tendo em vista as 
multiplicidades de vozes e perspectivas ancoradas na signi-
ficação de “lugares traumáticos” (Assmann, 2011, p. 351).

Ressalte-se que, no Brasil, a recuperação factual sobre 
a repressão política empreendida durante a ditadura, assim 
como a reflexão sobre os sentidos desse passado permane-
cem inconclusas. A despeito dos esforços empenhados pela 
Comissão Nacional da Verdade, que fundamentalmente 
sistematizou as informações já existentes sobre o período 
ditatorial (CNV, 2014), falta-nos um levantamento exaustivo 
sobre as pessoas assassinadas ou punidas por razões políti-
cas, as circunstâncias de tais crimes e seus responsáveis.

A negação do direito à verdade e à justiça, assim como 
as limitações existentes nas políticas de reparação relativas 
ao passado recente têm dificultado ou impedido a articula-
ção e transmissão das memórias desses anos de violência, 
fundamentais para a construção de um referencial crítico 
sobre o período. Nesse contexto, contudo, insere-se o cres-
cente debate sobre as heranças da repressão ditatorial no 
Brasil, tal como veremos a seguir.

O projeto Brasil Nunca Mais e as disputas pelas 
memórias da ditadura 
A transição brasileira para a democracia ocorreu sem ruptu-
ras evidentes, pautada pela conciliação entre as elites civis e 
militares, após se assegurarem de que não se remexeria pro-
fundamente no passado. Esse pacto limitou a apuração dos 
crimes da ditadura e a constituição das memórias sobre aquele 
momento. Não obstante, alguns atores sociais buscaram exibir 
marcas simbólicas e efetivas de rompimento com o período 
anterior, sistematizando e divulgando as denúncias dos crimes 
da ditadura, tendo em vista propostas e mecanismos de recu-
peração factual e judicial, bem como de memórias.
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As transições políticas influenciam a construção do 
legado do regime político anterior, na medida em que 
esses momentos de mudança na relação entre Estado e 
sociedade representam “atos fundacionais”, nos quais 
entram em conflito novas e velhas leituras do passado 
(Jelin, 2002, pp. 43-44). No Brasil pós-ditadura, as dispu-
tas pelas memórias foram marcadas por dois marcos inau-
gurais: a publicação do relatório do projeto Brasil Nunca 
Mais, em 1985, e a abertura da vala clandestina de Perus, 
em 1990 (Teles, 2012).

O livro Brasil: Nunca Mais inaugurou as operações de 
memória sobre a ditadura no período de redemocratização. 
O projeto foi idealizado por advogados de defesa e organi-
zado por ex-presos políticos, jornalistas e historiadores, com 
o apoio decisivo de dom Paulo Evaristo Arns e do reveren-
do Jaime Wright. Entre 1979 e 1985, membros do projeto 
lograram copiar secretamente 707 processos completos e 
dezenas de outros incompletos, encontrados nos arquivos 
da Justiça Militar desde 1964, reunindo cerca de 1,2 milhão 
de páginas de documentos produzidos pelo aparato repres-
sivo ou por ele apropriado de grupos dissidentes (Arns e 
Projeto Brasil Nunca Mais, 1985). 

Essa obra favoreceu a constituição de uma consciência 
coletiva acerca da política repressiva do período e do status  
dos sobreviventes. Baseado nessa vasta documentação, o 
livro pôde ser instrumentalizado para a formação escolar e 
acadêmica, assim como para a sistematização de denúncias 
de abusos dos direitos humanos, ao longo dos últimos trinta 
anos (Capelato, 2007, pp. 14-17).

Parte disso foi possível porque parcela dos persegui-
dos políticos submetidos aos “tribunais de exceção”, con-
trolados pela Justiça Militar desde 1965, fizeram decla-
rações em juízo que continham denúncias das torturas 
sofridas, nas quais mencionavam os nomes dos tortura-
dores e os métodos de sevícia empregados (Arquidio-
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cese, 1987, p. 25)2. Desse modo, a ditadura acabou por 
documentar parte das violações aos direitos humanos 
que praticava, mantendo esses documentos em arquivo 
no Supremo Tribunal Militar. 

A obra revelou, com provas irrefutáveis, a atuação do 
terrorismo de Estado instaurado em 1964 e suas estraté-
gias de repressão. A utilização exclusiva de fontes oficiais 
é a característica principal assinalada pelos seus organi-
zadores e o fator decisivo que garantiu à obra confiabili-
dade e legitimidade (Arquidiocese, 1987, pp. 22-24). Não 
obstante, o caráter oficial da documentação e, principal-
mente, sua origem nos “tribunais de exceção” forneceram 
informações com determinadas características, que pouco 
acrescentaram ao esclarecimento dos assassinatos sob tor-
tura, sobretudo ao dos desaparecimentos forçados.

O Brasil Nunca Mais refletiu as ambiguidades e limi-
tes da transição política brasileira que ainda marcam a 
construção das memórias sobre a ditadura. Inicialmente, 
a equipe do projeto resolveu adiar a publicação do livro 
para até depois da posse do presidente civil eleito indireta-
mente pelo Congresso Nacional, Tancredo Neves, marca-
da para 15 de março de 1985. Eles não queriam arriscar-se 
a provocar o cancelamento da posse e represálias dos mili-
tares. Com a doença de Tancredo, o lançamento do livro 
foi adiado para 15 de julho, quando chegou às livrarias 
(Weschler, 1990, p. 75).

Foi preciso esperar até o dia 21 de novembro daque-
le ano para liberar aos jornalistas a lista dos torturadores, 
pois se decidiu suspender a publicação dos 444 nomes no 
livro até que a situação política se afirmasse. Esse levanta-
mento era uma continuidade das listas elaboradas pelos 

2  Mesmo sob ameaça de voltarem a ser torturados, 1.843 pessoas (25% dos réus) 
revelaram as torturas e assassinatos a que foram submetidos ou testemunharam 
(cf. Arquidiocese, 1987, p. 13).
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presos políticos ao longo da década de 1970 (Teles, 2011). 
Nos dois anos seguintes, o Brasil: Nunca Mais foi a obra 
literária mais vendida do país, superando a marca de 300 
mil exemplares3. 

O projeto Brasil Nunca Mais (BNM) representou um 
claro empecilho ao acobertamento dos crimes da ditadura, 
ainda que seus desdobramentos políticos e institucionais 
tenham sido tímidos. A despeito de suas consequências práti-
cas limitadas, os ecos traumáticos das denúncias das violações 
compiladas no relatório do projeto desempenharam papel 
decisivo na percepção da sociedade civil acerca da extensão 
dos crimes cometidos pela ditadura, assim como na sua con-
denação moral. Essa percepção tem ajudado na limitação do 
poder e do espaço concedidos às Forças Armadas, no âmbito 
do aparato burocrático do Estado. A contribuição do BNM é 
a de possibilitar à sociedade brasileira lidar com o legado da 
ditadura de um ponto de vista jurídico, histórico e cultural.

Desde 1975, mas sobretudo a partir da campanha pela 
anistia ampla, geral e irrestrita, os presos políticos adquiriram 
o reconhecimento de “prisioneiros de consciência” de par-
te da sociedade civil e considerável parcela da imprensa. 
A despeito dos esforços empenhados pelo movimentos de 
anistia, estes não conseguiram impedir que a anistia parcial 
de 1979 fosse considerada “recíproca”4. Ainda que tais esfor-
ços tenham logrado impor desgaste à ditadura, a “teoria dos 
dois demônios”5 ganhou repercussão no Brasil, igualando, 
equivocada e injustamente, violência de Estado e violência 
revolucionária. Os partidários da ditadura difundiram, com 

3  As 38 edições sucederam-se até 2009 e, a partir de 2013, seus originais encontram-se 
digitalizados e disponíveis pela internet. Em 1987, uma cópia do material do projeto 
foi doado ao Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), da Unicamp. E, em 2011, o Ministé-
rio Público Federal (MPF-SP) disponibilizou os originais para acesso na internet. 
4  Esta interpretação da Lei de Anistia (1979) tornou-se hegemônica, tendo sido 
reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010 (cf. ADPF 153, disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/adpf153.pdf>).
5  Cf. introdução de Nunca Más (Conadep, 2006) e Crenzel (2008). 
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relativo sucesso, a tese de que teria havido uma “guerra fra-
tricida” no país, na qual “dois lados” enfrentaram-se, favo-
recendo a visão de que, na transição para a democracia, os 
chamados “radicais” de direita e de esquerda deveriam ser 
igualmente repudiados. 

Disseminou-se, assim, a ideia de que houve concessão 
da anistia para presos políticos e torturadores. Note-se, 
contudo, que a anistia não beneficiou os “dois lados”: os 
condenados pelos chamados “crimes de sangue” saíram das 
prisões devido às mudanças da Lei de Segurança Nacional 
estabelecidas em 19786 e não em decorrência da Lei de 
Anistia. Por outro lado, os militares saíram impunes: jamais 
foram indiciados por seus crimes, nem mencionados nas lis-
tas de anistiados publicadas pelos jornais da época.

Nesse contexto relativamente desfavorável, surgiram 
algumas iniciativas que buscavam exibir marcas simbólicas e 
efetivas de ruptura com esse passado traumático, preservan-
do lugares caracterizados pela violência estatal do período 
ditatorial, conforme veremos a seguir. 

O Portal do Presídio Tiradentes
Um lugar emblemático da memória da repressão ditatorial 
na cidade de São Paulo é o Portal do Presídio Tiradentes, 
localizado na avenida de mesmo nome, próximo à Pina-
coteca do Estado de São Paulo. O conjunto de edifícios 
que formava o presídio teve sucessivas utilizações ao longo 
de seus quase dois séculos de existência, entre elas a de 
abrigar a cadeia pública e cárceres para presos políticos. 
Em 1852, a Casa de Correção foi inaugurada, no bairro da 
Luz, após mais de vinte anos de espera para concluírem as 
obras do edifício, comportando também um depósito de 
escravos. 

6  Essas mudanças estabeleceram penas menores para os crimes considerados con-
trários à Segurança Nacional (cf. Teles, 2005, p. 234).
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No século XX, especificamente em 1935, em decorrên-
cia da violência repressiva que se abateu sobre o Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e a Aliança Nacional Liberta-
dora (ANL), o local passou a receber presos políticos num 
pavilhão especial. Em 1937, esse espaço foi transformado 
em Casa de Detenção, sendo dividido em prisão comum e 
especial. A superlotação logo se disseminou, contribuindo 
para a deterioração do edifício. Durante o Estado Novo, 
estiveram ali prisioneiros famosos, tais como o escritor 
Monteiro Lobato e José Maria Crispim, deputado comunis-
ta cassado em 1948 (Camargos e Saccheta, 1997, p. 493). 

A partir de 1968, o Presídio Tiradentes voltou a ser um 
estabelecimento de detenção de dissidentes, chegando a 
abrigar cerca de 250 prisioneiros políticos7. Essa atividade 
foi retomada quando das prisões de metalúrgicos durante a 
greve de Osasco (SP) e da detenção de centenas de estudan-
tes no XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), em Ibiúna (SP). A ala especial ficava no Pavilhão I, 
mas, com a chegada de um grande número de prisioneiros, 
foi estendida ao Pavilhão II.  

Normalmente, os presos políticos tinham direito ao 
“banho de sol”, uma vez por semana, no espaço reservado  
do pátio interno por duas horas. Este local era chamado de  
“chiqueirinho” e ficava entre os Pavilhões I e II do com-
plexo. O usufruto desse direito foi variável, de acordo 
com a época, conforme o testemunho de diversos ex-pre-
sos políticos. As celas eram compartilhadas em regime 
fechado, exigindo muita organização para estabelecer 
uma rotina capaz de mitigar a repetição e a monotonia. 
Eventualmente, era possível burlar esse funcionamento 
por meio de propinas ou de um carcereiro mais acessível 
(Teles, 2011, p. 220). 

7  Cf. Cunha (2010). Segundo Maurice Politi (2009, p. 20), esse número pode ter 
variado entre 300 e 400 presos.
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A despeito das imposições do sistema penitenciário, 
o Presídio Tiradentes foi um espaço de resistência. Ali, os 
prisioneiros políticos cuidavam para que o cotidiano fosse 
repleto de atividades físicas, de lazer e culturais para usufru-
írem melhor de seu tempo e combater o isolamento e a imo-
bilidade típicos do sistema carcerário. Nesse período, passa-
ram pela instituição líderes comunistas históricos, tais como 
o ex-deputado federal Diógenes Arruda Câmara e Jacob 
Gorender, o historiador Caio Prado Jr., o artista plástico  
Sérgio Ferro, entre outros (Teles, 2011, pp. 220-21). 

Em 1971, o presídio foi alvo de escandalosas denúncias 
sobre o tratamento dispensado aos presos comuns, levando 
o então procurador do Estado, Hélio Bicudo, a realizar uma 
visita ao estabelecimento, com o objetivo de apurar as exe-
cuções sumárias e torturas feitas pelo Esquadrão da Morte. 
Desde 1969, sucessivas denúncias de presos políticos contri-
buíram para tornar pública tal situação. Bicudo iniciou um 
processo contra o delegado Sérgio Paranhos Fleury, no qual 
determinava a apuração das atividades do Esquadrão (Bicudo, 
2006). A ação impetrada na Justiça Civil contra Fleury chegou 
ao Supremo Tribunal Federal em março de 1971, sendo um 
dos quatro processos movidos contra o grupo, encaminhados 
pelo Ministério da Justiça (Pereira, 2010, p. 141). Fleury teve 
sua prisão preventiva decretada e foi mantido confinado nas 
dependências do Departamento Estadual de Ordem Política e 
Social (DEOPS-SP) entre outubro de 1973 e janeiro de 1974, 
mas o processo não prosperou8.

Em maio de 1973, o edifício do Presídio Tiradentes foi 
desativado para dar lugar às obras do metrô, de uma agên-
cia da Caixa Econômica Estadual e do Teatro Franco Zam-
pari, da emissora de televisão TV Cultura. Naquele ano, uma 
vistoria no edifício feita por engenheiros designados pela 

8  Em 17/1/1974, Fleury foi libertado e retornou às suas funções no DEOPS, bene-
ficiando-se da Lei nº 5.941, de 22/11/1973, que determinava a dispensa de prisão 
preventiva àqueles que tivessem “bons antecedentes” (cf. Biocca, 1974, pp. 248-50). 
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Corregedoria dos Presídios e da Polícia Judiciária detectou 
risco iminente de desabamento e incêndio em face da preca-
riedade do local9. Na ocasião, a maioria dos presos políticos 
remanescentes foi transferida para o Presídio do Hipódro-
mo, enquanto outros se juntaram à parcela de presos consi-
derados “perigosos” que se encontrava confinada na Casa de 
Detenção (Carandiru) desde a greve de fome de 197210. Ao 
ser demolido, restaram apenas os imensos tijolos usados nos 
pisos exteriores e o arco de granito da entrada do presídio, 
construído na década de 1930. 

Em 1985, em decorrência das mudanças políticas do país, 
o portal foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico (Condephaat)11, sob o governo de Franco Monto-
ro. A solicitação partiu do Sindicato dos Jornalistas, a pedi-
do das entidades organizadoras do Prêmio Vladimir Herzog 
de Anistia e Direitos Humanos12. No pedido de tombamen-
to, as entidades justificaram-no por considerarem o portal 
uma referência da história política do Brasil, da memória da 
repressão estatal e da resistência à mesma. O pedido assina-
lava a relevância de sua preservação enquanto denúncia da 
violência vivida naquela instituição e como instrumento de 
sobrevivência dessa memória “que muitos querem ver apa-
gada”, a exemplo do que ocorrera com o próprio edifício 
(Condephaat, 1985, pp. 3-6). O parecer de 30 de setembro 
de 1985, do conselheiro do Condephaat e professor de socio-
logia da USP Lucio Kowarick, reiterou essa avaliação.

9  Cf. notícia “Presídio Tiradentes fechado para sempre” (1973). 
10  A reunificação dos presos políticos de São Paulo ocorreu apenas em março de 
1975, quando foram transferidos para o Presídio Romão Gomes (cf. Teles, 2011).
11  O pedido de tombamento foi encaminhado em 25/10/1984 e regulamentado 
pelo Secretário de Estado da Cultura de São Paulo Jorge da Cunha Lima, através 
da Resolução SC-59, de 25/10/1985 (cf. Condephaat, 1985, p. 85).
12  Entre as 15 entidades estavam: Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA-SP), Comis-
são Justiça e Paz (CJP-SP), Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos da Améri-
ca Latina (CBS), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI-SP), Partido dos Trabalhadores (PT-SP) (cf. Condephaat, 1985, 
pp. 4-6; disponível em: <www.arquivultura.fau.usp.br>). 
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Considerando o valor histórico do Arco da Pedra 
enquanto símbolo da luta contra o arbítrio e a 
violência, é meu parecer que ele deva ser tombado e, 
posteriormente, transformado em monumento público. 
Sendo arco, é forçosamente uma passagem, que simboliza 
o esforço atual para a plena redemocratização do país  
(Condephaat, 1985, pp. 74-75).

Na data em que se completavam dez anos do assas-
sinato do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro 
de 1985, foi inaugurada uma placa de bronze sob o arco 
do portal, com a seguinte inscrição: “A todos os homens 
e mulheres que, no Brasil, ao longo da História, luta-
ram contra a opressão e a exploração – pela liberdade” 
(Camargos e Sacchetta, 1997, p. 485). Como parte das ati-
vidades, foi organizada uma exposição de trabalhos artís-
ticos, fotos, tapeçarias e textos de presos políticos na ABI, 
chamada Pequenas Insurreições – Memórias, cuja curado-
ria ficou a cargo do jornalista e ex-preso político Alípio 
Freire (Condephaat, 1985, p. 38).

Alguns militantes e sobreviventes se recordam do ato 
de inauguração da placa, tal como testemunhou o ex-pre-
so político Carlos Russo Júnior. Em suas lembranças, ele 
sublinhou o sentido da recuperação da memória do local, 
caracterizado pela violência contra dissidentes e a popula-
ção mais carente, assim como do próprio ato, marcado pelo 
reencontro da militância.

Lembro-me que compunha a coordenaçao do PT de São 
Paulo e considerei o ato algo muito interessante, porque 
havia gente de diversos grupos políticos. As divergências 
do passado já estavam distantes naquele momento. […] 
Para mim, o Tiradentes foi um dos presídios em que estive 
preso, tenho muitas outras lembranças da Casa de Detenção 
e da Penitenciária. O Tiradentes é, para mim, mais uma 
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referência da exclusão social e da violência contra os pobres. 
É mais presente para mim a lembrança do pessoal do 
Fleury indo até lá para buscar os presos comuns, que eram 
retirados no meio da noite para serem assassinados pelo 
Esquadrão da Morte. Na minha perspectiva, estava preso 
lá por uma opção pessoal e consciente, sabia dos riscos 
da militância; enquanto os pobres estavam naquele lugar 
devido às terríveis circunstâncias impostas pela desigualdade 
social. Foi isso que ficou gravado de maneira mais forte 
em mim… e acho que vem daí muito de sua importância 
enquanto lugar a ser lembrado… (Russo Jr., 2015).

Familiares de mortos e desaparecidos políticos também 
estiveram presentes ao ato para lembrar aqueles que não 
sobreviveram à repressão da ditadura e divulgar sua luta, 
conforme o cartão postal produzido à época, assinado pelos 
“Familiares de desaparecidos políticos da Guerrilha do Ara-
guaia”, com os seguintes dizeres:

No golpe militar de 1964 e durante a ditadura de Vargas, 
centenas de brasileiros foram encarcerados neste presídio 
como presos políticos. Fundado em 1852, o presídio foi 
demolido em 1972 [sic], sendo este portal preservado, e 
tombado em 1985, pelo Patrimônio Histórico em memória 
dos heróis que lutaram pela liberdade13.

Durante alguns anos, os familiares depositaram flo-
res sob a placa do portal no dia de finados, no dia do ani-
versário do início da Guerrilha do Araguaia ou no dia do  
desaparecimento de algum militante, tal como na foto  
do cartão postal. Anos mais tarde, a placa foi roubada, 
possivelmente devido ao alto valor de venda do bronze, 
tendo em vista que o portal está localizado numa região 

13  Cf. acervo pessoal de Criméia A. S. de Almeida.
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bastante degradada; ou, talvez, grupos paramilitares a 
tenham roubado. 

Na atualidade, o portal permanece sem placa, sem 
palavras ou qualquer referência ao passado de violência 
e iniquidades que marcaram a existência do edifício que 
abrigou o presídio. Tal contexto impõe o questionamento 
sobre a capacidade do portal de transmitir as memórias e 
experiências vividas naquele local, remetendo-nos às vicis-
situdes relativas ao modo como temos lidado com o legado 
da ditadura no Brasil.

Esquecido por algum tempo, o Portal do Presídio Tira-
dentes voltou ao cenário político em 1997, quando foi lan-
çado o livro Tiradentes, um presídio da ditadura, contendo os 
testemunhos de ex-presos políticos que estiveram confinados 
naquela instituição. Organizado por três ex-prisioneiros, o 
livro chamou a atenção pelos depoimentos ricos em memó-
rias do cotidiano da vida ali, ainda que demasiadamente 
curtos, assim como pela ausência de uma amostragem mais 
abrangente (Freire, Almada e Ponce, 1997). 

Alguns anos depois, o portal do Tiradentes despontou 
no cenário cultural através da exposição dos artistas ale-
mães Horst Hoheisel e Andreas Knitz da instalação chama-
da Pássaro Livre / Vogelfrei. Realizado no segundo semestre 
de 2003, no Octógono da Pinacoteca do Estado de São Pau-
lo, o evento se beneficiava de uma retomada da temática 
relativa à memória da ditadura a partir de 2002.

Na instalação do Octógono, localizada no centro deste 
espaço panóptico, os artistas construíram em escala 1:1 uma 
cópia do Portal do Presídio Tiradentes, realizada com estru-
turas de metal e em formato de gaiola14. Por meio da obra, 
a ruína em pedra do portal foi citada e metamorfoseada 
em prisão (Seligmann-Silva, 2004, p. 33). O portal passou 

14  Veja a respeito, inclusive imagens do Portal e sua réplica, o ensaio de Fulvia 
Molina neste dossiê.
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a lembrar o prédio, já inexistente e ruína “invisível” para 
grande parte da população. Durante a exposição, o “portal-
-prisão” serviu de abrigo para doze pombos, os quais eram 
libertados um a um a cada final de semana por ex-presos 
políticos do presídio.

No ato de inauguração da exposição, Alípio Freire rela-
tou aos presentes memórias e histórias sobre o presídio, ao 
lado das fotos policiais de perseguidos políticos que passa-
ram por lá, afixadas nas paredes do Octógono. Nesse ato de 
memória, a invisibilidade do portal da avenida Tiradentes 
tornou-se opaca, ganhando novamente “densidade e peso” 
(Seligmann-Silva, 2004, p. 34).

A despeito dos esforços de preservação do Portal do 
Presídio Tiradentes – atualmente ele faz parte do circuito 
turístico da cidade –, terminada a exposição, o local que 
o abriga volta à sua condição de sombra do passado e ruína 
“invisível” para a maioria da população.

O Memorial da Vala de Perus: a homenagem aos mortos 
e desaparecidos políticos
O segundo ato memorialístico fundamental sobre a repres-
são da ditadura no Brasil foi a abertura da vala clandestina 
de Perus, em setembro de 1990. Esse evento pautou-se pela 
busca dos restos mortais de militantes assassinados pelos 
órgãos de segurança daquele período, ganhando ampla 
repercussão junto à opinião pública, com efetivas conse- 
quências nas investigações daqueles crimes (Teles, 2012).

Em seguida à abertura da vala clandestina, iniciaram-
-se as escavações e pesquisas de antropologia forense, 
as quais foram acompanhadas pela instauração de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara 
Municipal de São Paulo, visando apurar o que ocorreu em 
Perus e demais cemitérios da cidade. A abertura da vala 
motivou a descoberta de outras valas que escondiam restos 
mortais de militantes assassinados no Rio de Janeiro e em 
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Pernambuco e a realização de escavações arqueológicas 
em outros estados.

Ressalte-se que, durante seis meses, a CPI procurou 
desvelar os mecanismos através dos quais tornou-se possí-
vel a manutenção, em segredo, das 1.049 ossadas da Vala 
de Perus, desde 1976. O trabalho de investigação obteve 
informações sobre como os militares, a polícia e os médi-
cos legistas do Instituto Médico Legal (IML) articularam-se 
para ocultar os cadáveres e suas respectivas causa mortis.

O projeto Brasil Nunca Mais já havia denunciado a par-
ticipação de policiais e médicos na falsificação de laudos 
necroscópicos e na ocultação de cadáveres para acobertar 
marcas de tortura, mas pouco se sabia. As investigações da 
CPI trouxeram à luz o esquema montado para falsificar os 
laudos e enterrar militantes com nomes falsos nos cemité-
rios de São Paulo. Essas investigações motivaram outras, de 
modo que sete ossadas de militantes assassinados durante 
a ditadura puderam ser identificadas pela Universidade de 
Campinas (Unicamp), entre 1992 e 1993. Nesse período, 
iniciou-se, também, um Inquérito Policial na Delegacia Sec-
cional Oeste de São Paulo para apurar as responsabilidades 
relacionadas à vala clandestina.

A repercussão nacional desses fatos favoreceu a pes-
quisa nos arquivos do IML de São Paulo, organizada pelos 
familiares de mortos e desaparecidos políticos. O mesmo 
veio a acontecer no Rio de Janeiro. A pedido dos familia-
res, em 1991, o Presidente Collor promoveu a abertura dos 
arquivos das polícias políticas, os DOPS (Departamentos de 
Ordem Política e Social). Esse processo culminou na cria-
ção da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacio-
nal e a promulgação da Lei dos Mortos e Desaparecidos 
Políticos (Lei nº 9.140), em 1995. 

Um balanço dessa experiência indica que produziu 
alguns desdobramentos institucionais mais consistentes, 
tais como a recomendação para a desvinculação do IML da 
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polícia estadual, a reorganização dos cemitérios municipais, 
a devolução dos arquivos dos DOPS aos estados e a regu-
lamentação da Lei de Arquivos (Lei nº 8.159/91) – a des-
peito de seus limites (revogada pela Lei de Informação15). 
Em sentido inverso ao do Brasil Nunca Mais, que reuniu 
grande fonte documental oriunda de registros oficiais 
sobre os crimes da ditadura, a apuração dos fatos na CPI de 
Perus envolveu uma rara profusão de depoimentos de víti-
mas, médicos legistas, torturadores e agentes da repressão 
daquele período. Acrescente-se que o registro dos depoi-
mentos caminhou lado a lado à verificação dos dados da 
pesquisa feita nos arquivos policiais, tais como os do IML-SP 
e do Serviço Funerário Municipal.

As escavações decorrentes da abertura da Vala de 
Perus fizeram emergir algumas das mais emblemáticas 
memórias da ditadura, reforçando a relação entre memó-
ria e atividade arqueológica, especialmente no que diz res-
peito aos crimes da ditadura. Frequentemente, os estudos 
sobre memória incluem analogias arqueológicas e metáfo-
ras de exumação, as quais se difundiram com os estudos 
freudianos do inconsciente enquanto camada subterrâ-
nea, de difícil acesso direto da mente, estabelecendo apro-
ximações com o caso brasileiro (Freud, 1998).

À comoção gerada pelas imagens de coveiros desenter-
rando centenas de sacos contendo ossos, divulgadas nos jor-
nais, emissoras de televisão e cinemas, somaram-se os esfor-
ços dos familiares que passaram anos compilando dados e 
divulgando as denúncias sobre os crimes do período. Note-
-se que, somente na vala clandestina de Perus, foram encon-
tradas ossadas devidamente armazenadas em sacos plásti-
cos, o que se mostrou fundamental para a realização dos 
trabalhos de identificação. 

15  Cf. Lei nº 12.527, de 18/11/2011, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>.
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Com a aproximação do término do mandato da Prefeita  
Luiza Erundina (1989-1993), temia-se que as investigações 
sobre as ossadas encontradas em Perus e demais locais fos-
sem paralisadas. Nesse contexto, a prefeitura de São Paulo,  
reconhecendo o trabalho feito e aquele terreno como local 
de recordação, lançou em 1992 o edital do concurso de 
projetos para erguer um memorial onde se encontrava a 
vala clandestina. 

A edificação de um memorial dedicado aos mortos e 
desaparecidos políticos foi possível graças ao protagonismo 
dos familiares na abertura da vala e nas investigações pos-
teriores. O processo de construção desse memorial, relati-
vamente desconhecido e marginalizado, reflete as vicissi-
tudes vividas pelos familiares e ativistas das demandas por 
“verdade e justiça” no Brasil. Tal situação contrasta com a 
importância das investigações decorrentes da abertura da 
vala mas, sobretudo, com a prática de resgate histórico e 
reparação social levada a cabo em outros países latino-ame-
ricanos, onde a apuração factual e judicial desse período 
adquiriram grande relevância, bem como a construção de 
locais de recordação. 

Esse quadro emerge dos relatos dos protagonistas dessa 
história registrados aqui, conforme o testemunho de Suzana 
K. Lisboa, esposa de Luis Eurico Tejera Lisboa – integran-
te da Ação Libertadora Nacional (ALN), desaparecido em 
setembro de 1972 e enterrado como indigente em Perus –, 
primeiro militante a ser identificado no país, em 22 de agos-
to de 1979, durante a votação da Lei de Anistia no Congresso 
Nacional (Almeida et al., 2009, pp. 367-71).

A ideia de fazer o memorial surgiu entre os familiares 
que compunham a comissão de trabalho sobre a vala de 
Perus, na prefeitura. Queríamos inaugurar o memorial no 
governo da Erundina para homenagear tanto os mortos 
e desaparecidos políticos, quanto a própria prefeita, pelo 
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empenho com que ela nos apoiou. […] Depois de diversos 
problemas, decidiu-se pelo projeto do Ricardo Ohtake, 
mas tudo ocorreu muito em cima da hora, ao final do 
mandato dela. Até a inauguração foi rápida e discreta 
(Lisboa, 2014).

O testemunho do arquiteto Ricardo Ohtake, autor do 
projeto do memorial, faz menção ao contexto e às adversi-
dades enfrentadas para edificá-lo:

A prefeitura fez um concurso…, mas aí aconteceu o 
inesperado. Depois de escolhido o projeto, descobriram 
numa revista um monumento, não sei de onde, que era 
exatamente o mesmo desenho do cara, cujo projeto havia 
sido escolhido. Acho que ele viu aquilo e ficou com a ideia 
na cabeça, sabe? Acho que a intenção não era plagiar 
alguém. Bom, aí anularam o concurso e chegaram até mim, 
dizendo que não havia tempo para fazer outro concurso, 
e me pediram para que eu fizesse um novo projeto. […] 
Por intermédio da Dulce Maia, conheci alguns familiares 
que me pediram para criar o cartaz da missa feita em 
homenagem aos primeiros militantes, cujas ossadas haviam 
sido identificadas em Perus. Eles me convidaram para ler 
um documento durante a missa e aí, depois, veio a ideia de 
fazer o memorial (Ohtake, 2015).

No final de 1992, o memorial foi construído a partir do 
projeto de Ricardo Ohtake. A obra é composta basicamente 
de uma extensa fissura no chão, na forma de uma cicatriz, 
construída onde outrora ficava a vala clandestina. Essa fissu-
ra foi preenchida por cimento e sua superfície apresenta-se 
pintada da cor roxa/lilás. Por cima da fissura, cruzando-a, 
erigiu-se um muro vermelho. Olhando de cima, o muro 
faz lembrar as faixas de sinalização que designam proibi-
ção, características das placas de trânsito. De acordo com 
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Ohtake, com aquele muro vermelho, ele quis representar 
o desejo de “nunca mais” sermos obrigados a presenciar 
assassinatos e a ocultação de cadáveres, tais como acontecia 
na ditadura. Ele próprio explica as ideias que pautaram o 
projeto:

Em 1991, eu tinha feito a arte do cartaz da missa, no qual 
havia uma espécie de vala, em roxo, e uma tarja vermelha 
atravessando por cima, tal como a do sinal de proibido. Eu 
pintei a vala em roxo/lilás, porque ela era diferente da cor 
comum da terra. Esta não é uma cor que se vê muito na 
natureza e eu quis colocar uma que fosse além da natureza! 
[…] Bom, quando me chamaram para fazer o projeto 
do memorial, eu usei essa ideia: eu construí uma parede 
no lugar da tarja vermelha. Eu a fiz em curva para ficar 
espacialmente mais legal e, no espaço correspondente à 
vala, coloquei um pó roxo. Depois, pediram-me para pôr 
um texto da Luiza e dos familiares. Foi tão corrido que 
o pessoal teve que ditar o texto por telefone! O serviço 
funerário executou parte do trabalho e ainda sobrou um 
dinheiro, que doei aos familiares (Ohtake, 2015).

A inscrição registrada no muro do memorial, assina-
da pela então Prefeita Luiza Erundina e pela Comissão de 
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, indica cer-
to otimismo ingênuo, mas procura sublinhar a magnitude 
dos crimes praticados pela ditadura, tal como se pode ler a 
seguir:

aqui, oS ditadoreS tentaram eSconder oS deSaParecidoS 
PolíticoS, aS vítimaS da fome, aS vítimaS da violência do 

eStado Policial e doS eSquadrõeS da morte e, SoBretudo, 
oS direitoS doS cidadãoS PoBreS da cidade de São Paulo. 
fica regiStrado que oS crimeS contra a liBerdade Serão 

SemPre deScoBertoS!
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Ohtake possui uma relação especial com essa temática, 
pois, no tempo em que cursou arquitetura na USP, conviveu 
com amigos engajados na militância e que, posteriormen-
te, foram assassinados pela repressão ditatorial. Seu melhor 
amigo na faculdade era Antonio Benetazzo, então estudante 
de arquitetura e de filosofia. Os dois ingressaram na universi-
dade em 1964 e logo iniciaram uma forte amizade (Ohtake, 
2015). Benê, tal como era conhecido, acabou se transfor-
mando em dirigente do Molipo (Movimento de Libertação 
Popular). Ao ser preso, em outubro de 1972, foi levado ao 
DOI-Codi/SP (Destacamento de Operações de Informa-
ções – Centro de Operações de Defesa Interna) (Almeida, 
2009, p. 385) e, depois, a um centro clandestino de exter-
mínio – o sítio 31 de março (Godoy, 2014, pp. 300-14).  
Foi assassinado após sessões de tortura e enterrado como 
indigente no cemitério de Perus. As diversas versões oficiais 
de sua morte, divulgadas na imprensa da época, davam conta 
de que ele havia se suicidado (Almeida, 2009, pp. 385-86).

O amigo Ricardo se lembra de que, além da política, 
Benê se dedicava às artes, sobretudo à pintura e à fotogra-
fia, cujo talento e inteligência o marcaram profundamente 
(Ohtake, 2015). Ele foi um dos criadores de um dos primei-
ros jornais alternativos do país – O Amanhã –, era professor 
de história da arte, ator, cenógrafo e artista gráfico (Almei-
da, 2009, pp. 384-85). Eram tão amigos que continuaram se 
vendo regularmente depois que Benê caiu na clandestinida-
de. E mais, foi Ohtake quem levou Benê para o aeroporto 
de Viracopos, em Campinas (SP), quando este viajou para 
Cuba a fim de realizar treinamento militar. Quando voltou, 
Benê ainda se encontrou duas vezes com Ohtake, o qual foi 
preso em novembro de 1971 e interrogado sobre suas rela-
ções com o amigo e outros estudantes da USP16.

16  Cf. Ohtake (2015) e os seguintes documentos do arquivo do DEOPS/SP: 30-Z-
160-10922, 52-Z-0-8496, 52-Z-0-23481, 52-Z-82-1061.

LuaNova96_3P_AF4b.indd   210 10/9/15   8:31 AM



211

Janaína de Almeida Teles

Lua Nova, São Paulo, 96: 191-220, 2015

A atmosfera de medo gerada pelo terror disseminado 
pelo Estado, naquele período, faz do memorial um registro 
da violência estatal, combinando memória e esquecimen-
to, trabalho de recordação e recalque. A vala comum e a 
fissura representada no memorial se transformaram, simul-
taneamente, em imagem e ferida (o mesmo que trauma,  
palavra de origem grega). Um rastro da violência que per-
siste, advertindo-nos para não esquecer e para que nunca mais 
aconteça, mas cuja conservação é condição para que se tor-
ne portador de novas significações e sumário de outras nar-
rativas do passado (Assmann, 2011, p. 352). 

Na medida em que o memorial se volta àqueles con-
siderados “indesejáveis” durante a ditadura, sobretudo aos 
desaparecidos políticos, ele injeta outra visão da história na 
cena da comemoração pública, favorecendo a reflexão críti-
ca do passado recente. A memória do trauma, assim como a 
própria recuperação dessa história revelam sua precarieda-
de e sua capacidade de resistência, tornando-se o principal 
recurso que, eventualmente, pode-se interpor ao sofrimen-
to e à injustiça. 

A vala clandestina de Perus nos vincula à violência contra 
dissidentes e a população pobre. Trata-se de um local demar-
cado pelos sobreviventes, mas também da manifestação de 
uma memória involuntária que “traz à luz uma descoberta tardia 
repentina” (Assmann, 2011, p. 358) por meio, por exemplo, 
da descoberta dos restos mortais de cerca de 300 crianças, víti-
mas da epidemia de meningite censurada pela ditadura. Para 
os sobreviventes e familiares, ela preserva a violência “de um 
acontecimento que permanece, como um passado que não 
se esvai, que não logra guardar distância” (Assmann, 2011,  
p. 350). A vala é uma ferida que não pode cicatrizar. 

A Vala de Perus e o próprio memorial são a assegu-
ração arqueológica dos vestígios de um passado traumáti-
co que se quis soterrado. É um local que estabelece uma 
ligação com esse passado, uma ligação entre presença e 
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ausência, mas que insiste em manter separados o aqui e o 
outrora. É um local que, combinado à recuperação de sua 
história, suscita estranheza e nos faz perceber “o afasta-
mento e a distância irrecuperável do passado” (Assmann, 
2011, pp. 357, 360).

Para além da presença da palavra escrita na pedra, tal 
como nas antigas práticas funerárias e de comemoração, é 
patente o valor atribuído à visão nesse ato de rememorar. 
Com seu aspecto simples e direto, o Memorial da Vala de 
Perus procura abrir nossos olhos para um passado que resisti-
mos a dirigir nosso olhar. Familiares e militantes aposta(ra)m  
na força das palavras, dos gestos e dos rituais efêmeros, num 
esforço de recordar o passado de maneira (cri)ativa. 

Os familiares de mortos e desaparecidos políticos investi-
ram na capacidade de criar rituais e atualizar símbolos da resis-
tência à ditadura. Durante os anos de 1990, o memorial foi o 
palco onde dom Paulo Evaristo Arns celebrou missas no dia de 
finados em homenagem “às lutas de resistência e àqueles que 
não estão mais presentes”, reeditando as missas celebradas na 
Praça da Sé nos anos de 1970. A cada ano, renovava-se a pauta 
a ser abordada no ato público que se seguia à celebração. 

Esse memorial compõe o processo de construção da 
identidade dos sobreviventes e de familiares, mas é tam-
bém parte da paisagem histórica da cidade17. Sabemos que 
as atividades relativas a recomeçar e recordar permeiam o 
percurso das lutas políticas e das significações culturais, mas 
a “persistência dos locais” pode contribuir para o estabele-
cimento de uma “memória de longa duração” (Assmann, 
2011, pp. 358-59) sobre a repressão ditatorial18. Note-se, 

17  É digno de nota que o memorial, além de estar localizado num distrito muito 
distante, não consta do Inventário de Obras de Arte em Logradouros Públicos da 
Cidade de São Paulo, disponível em: <www.patrimoniohistorico.sp.gov.br>. Acesso 
em: 25 jul. 2015.
18  Por falta de espaço, não trataremos da Estela que homenageia os mortos e desa-
parecidos políticos no hall de entrada do Centro Cultural Maria Antonia, inaugu-
rada em 1994.
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porém, que a despeito da relevância da abertura da Vala de 
Perus, passados 25 anos, os trabalhos de identificação dos 
restos mortais ali encontrados ainda não foram concluídos 
(Bocchini, 2015a, 2015b).

O Memorial Carlos Marighella
Outro memorial representativo do trauma relati-
vo à repressão ditatorial em São Paulo é o Memorial  
Marighella, instalado num bairro “nobre” da cidade, o Jar-
dim Paulistano. 

Em 3 de novembro de 1999, um dia antes de se com-
pletarem trinta anos da morte de Carlos Marighella, um 
homem impediu a colocação da pedra/escultura que 
constitui o memorial em sua homenagem, em frente ao 
prédio onde residia, situado à alameda Casa Branca, 815. 
O homem, que se identificou como oficial da reserva do 
Exército, disse, ameaçando os presentes: “Se for preciso, 
darei até tiros. Não quero um monumento a um bandi-
do em frente da minha casa.” Nesse local o líder da Ação 
Libertadora Nacional (ALN) foi assassinado em 1969, atin-
gido por quatro tiros numa emboscada comandada pelo 
delegado Sérgio Fleury. 

Quando de sua inauguração, o granito polido trazia 
a inscrição “Aqui tombou Carlos Marighella, assassinado 
em 4 de novembro de 1969 pela ditadura militar”. Em 
consequência da reação provocada, a obra foi deixada 
sobre a calçada, em vez de ser instalada sob um resto de 
árvore cortada, como pretendia seu autor, o arquiteto 
Marcelo Carvalho Ferraz. De acordo com seu relato, isso 
não deveria ter acontecido, pois aquele local é conside-
rado um marco na história da cidade e do país e, naque-
la altura, o Estado já havia reconhecido sua “culpa pelo 
assassinato” de Marighella e indenizado a família19.

19  Cf. notícia “Homenagem a Marighella causa polêmica em SP” (1999). 
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A polêmica se estendeu inclusive à questão do local 
exato onde ocorrera a morte de Marighella. Ao considerar 
que o líder revolucionário foi assassinado naquele quar-
teirão, Ferraz afirmou que colocar a escultura ao lado da 
árvore serrada tinha um apelo simbólico forte. Na ocasião, 
a companheira de muitos anos de Marighella, Clara Charf, 
considerou que os militares, no futuro, reconheceriam 
seu valor, “assim como reconheceram o de Tiradentes” 
(Angiolillo, 1999).

As polêmicas permearam a vida e a morte de Mari-
ghella (Magalhães, 2009). Estas já haviam alcançado parti-
cular relevo na Semana da Pátria de 1997, quando o Presi-
dente Fernando Henrique Cardoso assinou o decreto que 
indenizava a família de Marighella e a de Carlos Lamarca. 
Na época, o general Oswaldo Pereira Gomes, representante 
das Forças Armadas na Comissão Especial de Mortos e Desa-
parecidos Políticos (CEMDP), lamentou a decisão.

A despeito da reação à instalação do memorial, no dia 
seguinte, 4 de novembro de 1999, o ato em memória dos 
trinta anos da morte de Marighella foi realizado, e fami-
liares e companheiros depositaram flores no monumento, 
entre eles, o filho Carlos Marighella Augusto e Clara Charf. 
A inauguração da escultura era parte das homenagens pro-
movidas por um grupo de militantes e intelectuais, entre 
eles Mino Carta, Ricardo Ohtake, Oscar Niemeyer, Lígia 
Fagundes Telles, Fábio Konder Comparato e Antonio Can-
dido. Esse grupo solicitou autorização ao então Prefeito 
de São Paulo, Celso Pitta, para utilizar o espaço para essa 
homenagem. Naquele dia, o Diário Oficial do Município 
publicou o decreto que integrou a escultura ao patrimônio 
municipal, destinando aquela área à sua instalação. 

O ato contou com alguns discursos emocionados. Ao 
lado da escultura, falaram companheiros, amigos e admi-
radores, como Antonio Candido, entre outros (Castro, 
2015). A proposta partiu, inicialmente, de um grupo de  

LuaNova96_3P_AF4b.indd   214 10/9/15   8:31 AM



215

Janaína de Almeida Teles

Lua Nova, São Paulo, 96: 191-220, 2015

ex-militantes da ALN, vários deles, inclusive, haviam per-
manecido por longos períodos de reclusão em presídios da 
cidade. Ricardo Ohtake, então Secretário do Verde e Meio 
Ambiente do Município de São Paulo, foi decisivo para 
garantir a formalização da proposta de criação do memorial. 
Procurado para colaborar, ele se recorda de que recebeu um 
telefonema e, em seguida, dirigiu-se ao Prefeito Celso Pitta:

Expliquei a proposta e perguntei o que ele achava. Ele 
aprovou a ideia imediatamente e, então, perguntei-lhe 
o que deveria fazer para acelerar o processo. O prefeito 
encaminhou-me para uma assessora muito solícita e, assim, 
foram resolvidas as tratativas burocráticas. Lembro-me de 
que eu e o filho do Marighella puxamos uma fitinha na 
inauguração [risos]… (Ohtake, 2015).

Com o advento do século XXI, assistiu-se ao surgimento 
de nova onda de retomada das memórias do período dita-
torial. Não obstante, a polêmica em torno da localização do 
Memorial Marighella persistiu. De acordo com as lembran-
ças de Carlos Russo Júnior:

Depois da polêmica, o memorial foi destruído […]. Nos anos 
seguintes, continuamos fazendo encontros no local, no dia 
da morte de Marighella, sempre contando com a presença de 
militantes que faziam discursos lembrando episódios sobre 
ele etc. Esses encontros são sempre um ato livre e pautado 
por um tema atual… Para nós, o local se transformou num 
marco da militância ativa e corajosa de Marighella, num 
momento crucial da vida do país. E é também onde ele foi 
assassinado de maneira covarde pela turma do Fleury. Para 
nós, Marighella é um símbolo da resistência ao arbítrio ao 
longo de boa parte do século XX e é por isso que lembramos 
dele todos os anos (Russo Jr., 2015).

LuaNova96_3P_AF4b.indd   215 10/9/15   8:31 AM



216

Lua Nova, São Paulo, 96: 191-220, 2015

Ditadura e repressão: locais de recordação e memtria social na cidade de São Paulo

De fato, pouco depois de inaugurada, a escultura em 
granito foi destruída e, após oito meses, foi retirada do local 
– diversos moradores solicitavam que não fosse recolocada 
naquela calçada (Russo Jr., 2015). Não obstante as pressões, 
a reinauguração do memorial ocorreu em 4 de novembro 
de 2004. A solenidade organizada por familiares, militan-
tes e companheiros de Marighella lembrou os 35 anos de 
sua morte. Seus amigos e companheiros fizeram discursos e 
leram trechos de textos e poemas. 

Após o evento, Clara Charf manifestou sua convicção 
de que a história de Marighella e daqueles que resistiram à 
ditadura militar não seria esquecida, pois o ato contara com 
a presença de muitos jovens. Segundo a sua percepção, o 
memorial deverá fortalecer o debate sobre a recuperação 
histórica e sobre o sentido da morte de Marighella, transcen-
dendo a simples homenagem. Carlos Russo relembra que

[…] durante a reinauguração do memorial, li um pedaço 
de um conto meu, o qual espero poder publicar em livro, 
um dia, e isso foi emocionante. Lembro-me que a placa 
desapereceu da pedra, pelo menos, duas vezes. Na época, 
eu morava lá perto e sempre passava em frente do memorial 
para ver se ele ainda estava com a placa. Infelizmente, não 
me lembro como fizemos para recolocá-la. Sei que, agora, o 
memorial está novamente sem placa (Russo Jr., 2015).

Depositar flores diante do Memorial Marighella todo 
dia 4 de novembro tornou-se um hábito de familiares e mili-
tantes, e transformou-se em um símbolo que transcende a 
função de suporte terapêutico para os sobreviventes. Estes 
têm reinventado, a cada ano, novas maneiras de tornar 
visível esse personagem histórico e a temática do “direito 
à memória e à verdade” no Brasil. As datas emblemáticas 
ganham maior visibilidade em períodos significativos, tais 
como quando se lembrou os quarenta anos do assassinato 
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de Marighella, em 2009. Nessa data, Marighella ganhou o 
título de cidadão paulistano, In Memoriam, da Câmara Muni-
cipal de São Paulo e o ato em volta do memorial teve maior 
destaque. 

O Memorial Marighella é um exemplo interessante 
das relações existentes entre história e memória, as quais 
criam tensões em uma dialética aberta, em face da qual esta 
se preserva das pretensões daquela de reduzir-lhe a um de 
seus objetos e, opostamente, do afã da “memória coletiva 
de avassalar a história com as comemorações impostas pelo 
poder político ou pelos grupos de pressão” (Ricoeur, 2007, 
p. 403). É digno de nota, porém, que mesmo com os esfor-
ços empenhados na preservação de sua memória, a escultu-
ra do Memorial Carlos Marighella permanece sem a placa, 
contendo a inscrição sobre o personagem histórico a quem 
homenageia, e sem referências que possam estabelecer um 
vínculo mais duradouro com a sua e a nossa história.

***

A despeito dos limites impostos pela transição pactuada, os 
“lugares de memória” aqui analisados favoreceram a cons-
tituição de uma consciência coletiva acerca da repressão 
ditatorial e do status de suas vítimas e sobreviventes. Não 
obstante, o Brasil mantém-se como modelo de impunidade 
e atraso na promoção de uma política de reconstituição fac-
tual dos crimes da ditadura, mesmo depois de concluídos os 
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV, 2014). 

Os mecanismos de denegação e bloqueio de processos 
de responsabilização permanecem dificultando a realização 
de um amplo e efetivo debate na sociedade brasileira sobre 
o legado da ditadura, apesar de alguns avanços menciona-
dos anteriormente. De fato, o Brasil avançou a partir das 
experiências aqui relatadas, mas também não soube apro-
veitar a oportunidade para a geração de processos de justiça  
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e responsabilização que efetivamente refletissem a real 
magnitude da violência estatal do período. 

Essa realidade contribui sensivelmente para a irre-
solução dos conflitos relativos à época. Trata-se de uma 
“lógica astuta” do Estado brasileiro (Safatle, 2005, p. 34), 
pois, ao mesmo tempo que reconhece as demandas das 
vítimas e sobreviventes por reparações e políticas públicas 
de memória, desloca para a periferia do universo políti-
co a apuração dos crimes cometidos pelo Estado durante 
a ditadura, o debate sobre os sentidos dessa experiência, 
bem como sobre a responsabilização por tais crimes. Nesse 
sentido, é de se notar o quanto a experiência brasileira 
de (re)democratização contrasta com a de diversos países 
latino-americanos.

Janaína de Almeida Teles
é pesquisadora no Programa de Pós-Doutorado do Depar-
tamento de História da Universidade de São Paulo (USP) e 
bolsista da Fapesp.
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ENCAROÇADA DE ESTRELAS: ALGUNS POEMAS DE PAULO 
HENRIQUES BRITTO E A TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA

ROBERTO ZULAR

Resumo: Este ensaio visa articular a poética de Paulo Henri-
ques Britto com algumas questões que emergiram no bojo 
da transição democrática no Brasil.

Palavras-chave: Paulo Henriques Britto; Poesia; Transição 
Democrática.

SOME POEMS BY PAULO HENRIQUES BRITTO AND THE 
DEMOCRATIC TRANSITION

Abstract: This essay aims to articulate the poetics of Paulo Henriques 
Britto with some issues that emerged from the democratic transition 
in Brazil.

Keywords: Paulo Henriques Britto; Poetry; Democratic Transition.
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A HISTÓRIA NATURAL DA DITADURA

KARL ERIK SCHOLLHAMMER

Resumo: A partir da leitura de dois romances contemporâneos  
(K. – Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski, e História 
natural da ditadura, de Teixeira Coelho), este ensaio ana-
lisa a relação da literatura brasileira recente comprometi-
da com fatos históricos no contexto da ditadura militar. Irá 
arguir que tais romances refletem duas abordagens opos-
tas ao desafio de dar conta de uma realidade de violência e 
repressão: uma adotando o prisma do testemunho subjetivo 
e outra se aprofundando no resgate dos elementos mate-
riais de estruturas recursivas da história.

Palavras-chave: Romance Histórico; Ditadura Militar; Literatura  
Brasileira.

THE NATURAL HISTORY OF DICTATORSHIP 

Abstract: From the reading of two contemporary novels (K. – Relato 
de uma busca, of Bernardo Kucinski, and História natural da 
ditadura, of Teixeira Coelho), this essay analyses the relation of 
recent Brazilian fiction to Historical facts in the context of Military 
Dictatorship. It will be argued that these two novels express two 
different approaches to the challenge of dealing with the reality 
of violence and repression: one adopting the lens of the subjective 
testimony and the other to the rescue of material elements of History’s 
recursive structures.

Keywords: Historical Novel; Military Dictatorship; Brazilian 
Literature.
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LITERATURA E REPARAÇÃO: UM PERCURSO

PALOMA VIDAL

Resumo: O artigo é um percurso através de textos e filmes 
que abordam a questão da reparação e da memória na 
Argentina e no Brasil, durante os períodos da ditadura e 
da pós-ditadura, entendendo-os como práticas de memó-
ria que têm um papel central a cumprir no contexto mais 
amplo de um trabalho coletivo que precisa se dar tanto no 
plano simbólico como no plano jurídico.

Palavras-chave: Memória; Reparação; Práticas de Memória; 
Ditadura; Pós-ditadura.

LITERATURE AND REPARATION: AN ITINERARY

Abstract: The article moves through some texts and films that 
deal with the question of reparation and memory in Argentina 
and Brazil, during dictatorship and post-dictatorship periods, 
understanding them as memory practices, that have a central role 
to play in the wider context of a collective work that needs to be done 
both in the symbolic and the legal plans.

Keywords: Memory; Reparation; Memory Practices; Dictatorship 
and Post-Dictatorship.
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TORNAR PRESENTE O AUSENTE: ESCRITA CRIATIVA  
E REFLEXÃO SOBRE DIREITOS HUMANOS

ANA RÜSCHE

LAURA D. M. MASCARO

Resumo: O artigo relata a experiência das oficinas “A Narrativa 
revela o sentido sem cometer o erro de defini-lo” sobre direi-
tos humanos e criação literária ministradas pelas autoras – 
atividades guiadas pelo pensamento filosófico de Hannah  
Arendt. A metodologia aplicada teve como inspiração o 
curso de Arendt “Experiências políticas no século XX” 
(ministrado em 1965), relatado por Celso Lafer no artigo 
“Experiência, ação e narrativa: reflexões sobre um curso de 
Hannah Arendt”. A criação literária mostrou-se uma pode-
rosa ferramenta de reflexão sobre questões que envolvem 
direitos humanos, principalmente em momentos de crise.

Palavras-chave: Hannah Arendt; Escrita Criativa; Direitos 
Humanos.

MAKING THE ABSENT PRESENT – A CREATIVE TOOL FOR A 
REFLECTION ON HUMAN RIGHTS

Abstract: This article reports the experience of the workshops “Storytelling 
reveals meaning without committing the error of defining it” on 
human rights and creative writing taught by the authors – activities 
guided by the philosophical work of Hannah Arendt. The methodology 
was inspired by an Arendt’s course entitled “Political experiences in 
the twentieth century” (1965), reported by Celso Lafer in the article 
“Experience, action and narrative: reflections on a course by Hannah 
Arendt”. The creative writing has proved to be a powerful tool to the 
reflection on issues involving human rights, especially in times of crisis.

Keywords: Hannah Arendt; Creative Writing; Human Rights.
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SOBRE CALENDÁRIOS E BIBLIOTECAS

LEILA DANZIGER

Resumo: A partir de dois trabalhos plásticos realizados a par-
tir de calendários (Todos os dias de nossas vidas, 2013-2015) e 
livros (Bildung, 2014), proponho reflexões sobre o tempo, a 
memória, a história e, também, a convivência entre povos. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Memória; Paul Celan; 
Bildung.

ABOUT CALENDARS AND LIBRARIES

Abstract: Starting at two artwork carried out with books and 
calendars (All the days of our lifes, 2013-2015 and Bildung, 
2014), I propose reflections on time, memory, history, and also the 
coexistence between peoples.

Keywords: Contemporary Art; Memory; Paul Celan; Bildung.
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ARTE, MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS

FULVIA MOLINA

Resumo: Este ensaio trata de momentos recentes da arte 
contemporânea em sua relação com os direitos humanos 
e o resgate da memória dos fatos portadores de dor. São 
analisadas obras selecionadas de Horst Hoheisel, Andreas 
Knitz, Esther Shalev-Gertz, Marcelo Brodsky e Fulvia Molina 
e alguns memoriais de Paris.

Palavras-chave: Antígona; Arte Contemporânea; Razão de 
Consciência; Razão de Estado; Memória; Direitos Huma-
nos; Memoriais; Antimonumentos. 

ART, MEMORY AND HUMAN RIGHTS

Abstract: This essay adresses recent moments of contemporary art 
in its relationship with human rights and the memory rescue of 
painful facts. Selected works from Horst Hoheisel, Andreas Knitz, 
Esther Shalev-Gertz, Marcelo Brodsky, and Fulvia Molina are 
analyzed, as well certain Paris memorials.

Keywords: Antigone; Contemporary Art; Reason of Consciousness; 
Reason of State; Memory; Human Rights; Memorials; Anti-
Monuments.
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LEILA DANZIGER E EUGENIA BEKERIS: UM DÍPTICO SOBRE A 
NOVA ARTE DA MEMÓRIA

MÁRCIO SELIGMANN-SILVA

Resumo: O artigo apresenta a obra de duas artistas da memó-
ria, ambas da América Latina, uma brasileira, Leila Danzi-
ger, outra argentina, Eugenia Bekeris. Cada uma delas tem 
uma poética própria e muito original. Ambas têm como 
herança a terrível memória da Shoah, o holocausto. Nas 
duas artistas, vemos imagens e palavras se juntarem em 
uma arte da memória poderosa e ao mesmo tempo delica-
da. Com suas obras, podemos tanto olhar de mais perto a 
paisagem em ruínas do século XX, como também repensar 
nosso próprio presente de modo mais crítico.

Palavras-chave: Arte da Memória do Mal; Videoarte; Memória 
da Shoah; Ditadura Argentina.

LEILA DANZIGER AND EUGENIA BEKERIS: A DIPTYCH ABOUT 
THE NEW ART OF MEMORY

Abstract: The article presents the works of two artists involved with 
the connection between art and memory. Both come from Latin 
America: one from Brazil, Leila Danziger, the other from Argentina, 
Eugenia Bekeris. Both have developed particular and original 
poetics. Both have received the memory of Shoah, Holocaust, as a 
terrible heritage. In their work, we can see images and words coming 
together to create a powerful and at the same time delicate art of 
memory. With their works we are able to both, see from a closer spot 
the ruinous landscape of the 20th century, and rethink our own 
present from a more critical point of view.  

Keywords: Art of Memory from Evil; Video Art; Shoah Memory; 
Argentine Dictatorship.

Recebido: 02/08/2015  Aprovado: 15/08/2015

LuaNova96_3P_AF4b.indd   231 10/9/15   8:31 AM



232

Lua Nova, São Paulo, 96: 223-236, 2015

Resumos / Abstracts

MEMORIALES, MONUMENTOS, MUSEOS: MEMORIA, ARTE  
Y EDUCACIÓN EN LOS DERECHOS HUMANOS

RICARDO BRODSKY BAUDET

Resumen: El texto se refiere a la posibilidad o imposibilidad 
del arte de representar situaciones extremas relacionadas 
con la violencia o las violaciones de los derechos humanos, 
y la manera en que el Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos en Chile, ha trabajado estos conceptos desde el 
arte contemporáneo. 

Palabras clave: Memoria; Arte; Derechos Humanos; Museo.

MEMORIALS, MONUMENTS, MUSEUMS: MEMORY, ART AND 
HUMAN RIGHTS EDUCATION

Abstract: The text refers to the possibility of art to represent extreme 
situations related to violence and violations of human rights and 
the way that the Museum of Memory and Human Rights in Chile 
has worked these concepts from contemporary art.

Keywords: Memory; Art; Human Rights; Museum.
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CÃES SEM PLUMAS: OS DESPOSSUÍDOS NA ARTE 
CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA

MOACIR DOS ANJOS

Resumo: Tomando um verso do poeta João Cabral de Melo 
Neto como metáfora para a situação de despossessão em 
que vivem parcelas da população brasileira, este artigo 
aponta duas maneiras em que tais grupos sociais são repre-
sentados pela produção contemporânea em artes visuais no 
Brasil. A primeira é a representação partida, que os ignora e 
assim os exclui do universo sensível partilhado socialmente. 
A segunda é a representação das sobras, que se ocupa em criar 
equivalências sensíveis da realidade brasileira que tornam 
visíveis os nexos entres gentes, espaços e fatos que promo-
vem a despossessão radical de vidas.

Palavras-chave: Arte; Representação; Despossessão.

DOGS WITHOUT FEATHERS: REPRESENTATION OF THE DISPOS-
SESSED IN BRAZILIAN CONTEMPORARY ART

Abstract: Taking a verse from the poet João Cabral de Melo Neto as a 
metaphor for the situation of dispossession faced by portions of the 
Brazilian population, the text points out two ways in which these 
social groups are represented by the contemporary production in 
visual arts in Brazil. The first one is the partial representation, 
which ignores and thus excludes them from the socially shared 
realm of the sensible. The second one is the representation of the 
remains, which creates sensible equivalences of Brazilian reality 
that make visible the links between peoples, places and events that 
promote the radical dispossession of lives.

Keywords: Art; Representation; Dispossession.
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ARTE, MEMÓRIA, SUJEITO: BANDEIRAS NA PRAÇA GENERAL 
OSÓRIO 1968 / BANDEIRAS NA PRAÇA TIRADENTES 2014

TANIA RIVERA

IZABELA PUCU

Resumo: O ensaio apresenta o happening Bandeiras na Praça  
General Osório, realizado no Rio de Janeiro em 1968, e 
descreve a proposta curatorial e os trabalhos artísticos que 
compõem a sua retomada em 2014, na exposição Bandeiras 
na Praça Tiradentes, analisando o que na arte contempo-
rânea delineia-se como um trabalho de memória, em uma 
verdadeira construção política do sujeito e da história.

Palavras-chave: Arte Contemporânea; Memória; Sujeito; 
História.

ART, MEMORY, SUBJECT: FLAGS AT GENERAL OSÓRIO SQUARE 
1968 / FLAGS AT TIRADENTES SQUARE 2014 – RIO DE JANEIRO 
(RJ)

Abstract: This essay presents the happening Flags at General 
Osório Square, which took place in Rio de Janeiro in 1968, and 
describes the curatorial proposal and the works of art that compose 
its resume in 2014 for the exhibition Flags in Tiradentes Square, 
analyzing contemporary art in its facet of labor of memory that 
constructs both subject and History.

Keywords: Contemporary Art; Memory; Subject; History.
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DITADURA E REPRESSÃO: LOCAIS DE RECORDAÇÃO E 
MEMÓRIA SOCIAL NA CIDADE DE SÃO PAULO

JANAÍNA DE ALMEIDA TELES

Resumo: A transição brasileira para a democracia ocorreu 
sem rupturas evidentes. Sob a forte presença do legado 
ditatorial, a formação da memória sobre a repressão da 
ditadura teve dois eventos fundamentais, a publicação do 
projeto Brasil Nunca Mais e a abertura da Vala de Perus. A 
partir desses eventos fundacionais, o estudo tratado neste 
artigo oferece um panorama reflexivo sobre os primeiros 
locais de recordação do período preservados ou construí-
dos na cidade de São Paulo. A despeito dos limites impostos 
pela transição pactuada, esses “lugares de memória” favo-
receram a constituição de uma consciência coletiva acerca 
da repressão ditatorial e do status de suas vítimas e sobre-
viventes. A pesquisa realizada beneficiou-se de entrevistas 
inéditas, documentos pouco explorados e uma revisão da 
bibliografia existente sobre o assunto. 

Palavras-chave: Ditadura; Memória; Locais de Recordação; 
Presos Políticos; Mortos e Desaparecidos Políticos. 

DICTATORSHIP AND REPRESSION: MEMORIAL SITES AND 
SOCIAL MEMORY IN THE CITY OF SÃO PAULO

Abstract: The Brazilian transition to democracy occurred without 
notable ruptures. Under the strong legacy of the civil-military 
dictatorship, the historical recollection of the period includes 
two fundamental events: the publication of the project Brasil 
Nunca Mais and the opening of the graveyard of Perus. From 
these foundational events the main goal of this study is to offer 
a reflexive panorama of the first memorial sites of the period, 
preserved or built in the city of São Paulo. In spite of the limits 
imposed by the negotiated political transition, these memorial 
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sites benefited the birth of the collective consciousness about the 
dictatorship repression and the social status of the victims and 
the survivors. This research is based on interviews with people 
directly involved in these events, rare documents and a review of 
the existing bibliography on the matter.

Keywords: Dictatorship; Social Memory; Memorial Sites; Political 
Prisoners; Dead and Political Disappeared.
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Ao Conselho cabe a decisão final 
sobre a publicação, reservando-se o 
direito de sugerir ao autor modifi-
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o artigo às dimensões da revista 
ou ao seu padrão editorial. Salvo 
casos excepcionais, os originais não 
deverão ultrapassar 20 páginas (no 
programa Word: espaço 1,5; mar-
gens padrão, papel formato A4) 
ou cerca de 53.000 caracteres com 
espaços*. Para que sejam editados 
conforme padrões da revista, grá-
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que pertence, bem como resumo/
abstract do artigo, em português 
e inglês, que não ultrapasse 10 
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A publicação de um artigo 
é de inteira responsabilidade do 
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grama editor de texto do Word acionando-
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autor, não exprimindo, portanto, o 
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Instruções:

1) Citações em língua estrangeira 
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texto para o português. Se tradução 
livre, anotar isso, e, se necessário, 
inserir o original no rodapé. Grifos 
nas citações também devem estar 
esclarecidos se do autor original ou 
do autor do artigo.
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(apenas usamos itálico no lugar de 
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4) Toda fonte retirada de publica-
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