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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa analisar o romance-testemunho Una sola muerte numerosa, de 
Nora Strejilevich, publicado pela primeira vez em 1996 e reeditado em 2006. Essa 
obra, ainda não traduzida para o português e tampouco estudada sob o olhar 
literário pelas academias no Brasil, aqui se apresenta como objeto de reflexão 
acerca da relação entre Literatura e violência. Ao considerar a totalidade da trama, 
elaboramos alguns questionamentos pertinentes para a compreensão de sua 
escrita, considerando o estilo em razão do contexto repressivo de seu tecido 
narrativo. Dentro das questões que orientam a investigação, observamos, sobretudo, 
o heterodiscurso, os gêneros discursivos e o cronotopo na obra. Essas esferas 
categóricas nos auxiliam a pensar as questões da pesquisa: Como a violência de 
Estado é refratada na obra? Que traços diferenciais tem a obra com relação aos 
testemunhos tradicionalmente conhecidos na literatura latinoa-mericana? Quando se 
compara a estrutura comum com a maioria das produções literárias consideradas 
testemunhais, sem dúvida, temos no romance um diferencial estético. Ele se 
apresenta como uma composição estética dialógica por trazer os discursos sociais 
em dissonância na narrativa. Além desse aspecto dialógico, a fragmentação 
narrativa é um tópico imprescindível ao analisar Una sola muerte numerosa, uma 
vez que a obra não segue uma linearidade dos eventos, mimetizando as rupturas 
pelo contexto sócio-político ditatorial argentino de 1976 a 1983. A partir do estudo da 
formalização estética do romance, buscamos entender de que modo a violência vem 
participar como categoria temática, eixo de sua composição. Nosso estudo, no 
entanto, não pretende esgotar as possibilidades interpretativas da obra, nem 
pretende debruçar-se sobre a situação sócio-político de uma época, mas observar o 
diálogo entre a obra e o contexto. Tomamos como base teórica o Círculo de Bakthin, 
auxiliada por estudos que versam sobre a relação Literatura, Memória e 
Testemunho. 
 
Palavras-chave: Testemunho, Ditadura, Violência, Literatura Argentina, Nora 
Strejilevich. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to analyze the novel-testimony Una sola muerte numerosa, 
published for the first time in 1996, reissued in 2006, by Nora Strejilevich. This work, 
still not translated into Portuguese and not covered by the literary criticism in Brazil, 
represents a work that reflects the relationship between Literature and violence. 
Regarding the totality of the plot, we elaborated some pertinent questions in order to 
understand and investigate its writing, taking into consideration the style as a result 
of the repressive context of its narrative. Among the questions that guide this 
research, it is observed, above all, the formal heterodiscourse, the discousive genres 
and the observation of the chronotope in the narrative structure. These categorical 
spheres help us to think about the questions of our research: How is state violence 
refracted in the work? What differential traits does the work have in relation to the 
testimonies traditionally known in Latin American literature? In fact, when compared 
to the structure which is common to most literary productions considered novel-
testimony, we undoubtedly find in this novel an aesthetic innovation. It is presented 
as a dialogic aesthetic composition for bringing social discourses into dissonance in 
the narrative. In addition to this dialogical aspect, narrative fragmentation is an 
essential feature when analyzing Una sola muerte numerosa. This novel does not 
follow a linearity of events, it portrays ruptures by the Argentine socio-political 
dictatorial context from 1976 to 1983. By studying carefully the aesthetic 
formalization of the novel, we seek to understand how violence takes place as a 
thematic category, a pillar of its composition. Our study, however, does not intend to 
explore all the interpretative possibilities in this novel, nor does it intend to look into 
the socio-political situation of a generation. Instead, we aim to observe the dialogue 
between the work and its context, having the Circle of Bakthin as our theoretical 
basis and guided by studies that deal with the relationship between literature, 
memory and novel-testimony. 
 
Key words: Novel-testimony, Dictatorship, Violence, Argentine Literature, Nora 
Strejilevich. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro do contexto da literatura hispano-americana sabemos que há uma 

interseção marcante entre o fazer literário e a História. Não raro nos deparamos com 

uma recorrência de escrita que (re)constrói o passado, seja esse mais longínquo ou 

recente, transformando ambas as veredas em vias que reclamam uma consciência 

histórica e uma literatura capaz de, consciente ou inconscientemente, traduzir 

representativamente esse movimento de revisitação do passado. Essa tendência se 

exacerba nas literaturas de expressão hispânica, fato que ficou mais claro ao 

buscarmos novas alternativas de leitura para a disciplina Literatura Hispano-

americana II, na licenciatura letras Língua Espanhola, do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – Campus Central, que fugissem da esfera do canon das 

obras do Boom latino-americano.  

Importante apontar que os fatos históricos que recheiam os textos literários 

são um complexo de interpretações, assim como é também o próprio discurso 

historiográfico, dando passagem a uma poética histórica hispano-americana e 

favorecendo uma justaposição entre os recortes dos eventos históricos e a ficção. 

Nossa inquietação vibra em meio às questões do fruir estético, porém 

associado a um percurso de compreensão das relações do sujeito com seu mundo e 

tempo. Deparamo-nos, então, com numerosos textos, cujos eixos temáticos gravitam 

em torno da violência gestada na História mais recente do continente latino-

americano, em especial os anos ditatoriais. Esse viés literário ainda é pouco 

explorado, se compararmos com trabalhos acadêmicos que se debruçam sobre 

outras experiências históricas americanas refratadas literariamente, porém 

associadas ao contexto do Descobrimento do Novo Mundo, como a transculturação, 

a colonização e a mestiçagem.    

Diante da constatação da existência de escritas que refratam a ditadura, 

sobretudo a partir de 60, foi possível inferir a necessidade que subjaz a esses textos 

de se (re)construir uma História e memória que perpassam o individual e o coletivo, 

inseridos no panorama das catástrofes humanitárias provocadas por sistemas 

repressivos aqui na América Latina. 

A literatura hispano-americana tomada por esse ângulo parece confrontar 

sentidos preestabelecidos tanto da História oficial como do fazer estético. O que 

tange ao aspecto histórico, esses escritos são porta-vozes de denúncias de crimes 
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do Estado contra a população civil, trazendo à tona práticas sociais genocidas e, no 

aspecto em particular da estética, o romance foi o gênero que melhor propiciou as 

rupturas renovadoras literárias das vanguardas e da neovanguarda1 conhecida como 

o Boom. Na opinião de Puccini e Yurkiervich (2010), a criação literária com o 

romance se justifica pela elasticidade que o gênero permite, favorecendo os fluxos 

narrativos, o alheamento da linearidade e o enfrentamento entre o novo e o velho 

realismo. 

Esse pensamento acompanha a perpectiva bakhtiniana sobre o gênero 

romance. Em Questões de literatura e estética: A teoria do romance (2010, p. 397), 

no texto Epos e Romance, Bakhtin nos chama atenção para a natureza do romance, 

comparando-o a outros gêneros, já fossilizados em sua forma e acabados. Como 

explica o autor, “o romance é o único gênero por se constituir, e ainda inacabado”, 

estando este em transformação conforme o contexto histórico e nuances culturais, 

longe de ser consolidado e, portanto, imprevisível sua constituição em razão de sua  

plasticidade. 

A prosa romanesca na visão de Bakhtin, como a forma épica da 

modernidade por excelência, acata melhor em sua formulação a perda da 

compreensão totalizadora da relação sujeito/mundo, visto ser um gênero em 

constante transformação. Dessa forma, a escrita contemporânea hispano-

americana, destacando a literatura a partir de meados do século XX, se utiliza de 

fragmentos históricos e narrativos para questionar a linearidade encontrada nos 

romances, cuja influência positivista se faz evidente no realismo e no romance 

histórico do século XIX.  

Nesse contexto de busca de uma literatura que reconhece a dissonância da 

relação sujeito/mundo, encontramos o texto alvo do nosso estudo, Una sola muerte 

numerosa (1997), da escritora argentina Nora Strejilevich, até o momento sem 

versão em português. Essa obra a nós se apresenta como um texto para refletir a 

relação entre Literatura, memória, História, violência e testemunho. Cabe 

acrescentar que é pouco estudada nas academias brasileiras, inclusive no que tange 

à esfera dos estudos literários, visto não se configurar, até aonde aponta nossa 

pesquisa, objeto de teses ou dissertações no Brasil. As considerações aqui 

apresentadas compõem a justificativa ao propor reflexões sobre um romance de 

                                                           
1
 Puccini e Yurkiervich (2010, p.577) chamam o movimento do Boom de “neovanguardia”. 
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testemunho desconhecido do grande público brasileiro e que, em suas páginas, traz 

à baila questões concernentes às relações entre a expressão literária e o contexto 

social, tratando-se de um texto híbrido que mescla realidade histórica e ficção. 

O entrelaçamento entre literatura e História na América Latina configura-se 

algo tão intrínseco que justificou a elaboração de simpósios para tratar do tema, 

resultando, por exemplo, na obra Literatura e História na América Latina (2001), com 

organização dos professores Lígia Chiappini e Flávio Wolf de Aguiar. Por ocasião 

desse evento, os textos considerados testemunho são claramente trabalhados como 

gêneros híbridos por eliminarem as fronteiras entre literatura e História e, ao mesmo 

tempo, carregarem a incerteza da classificação, considerando a condição híbrida 

que o gênero testemunho porta. Para Mignolo (2001, p. 128), essa condição permite 

variações difusas de classificação, admitindo nomenclaturas múltiplas como 

“romance-testemunho”, “literatura-testemunho”, “discurso-testemunho”, resultantes 

do contexto fronteiriço entre a ficção, a história, a antropologia e a literatura nesse 

conjunto de textos. 

Nesse contexto, é importante que digamos que não temos aqui pretensões 

de elucidar o dilema e, bem observando, não há uma regra para isso. Nossa 

contribuição não se limita às convenções genéricas do reconhecimento do texto 

como instrumento para dar voz às vítimas de impactos traumáticos históricos, mas 

também observar as elaborações formais que o texto testemunhal nos brinda, ao 

problematizar a dialética e o campo de tensões geradas da articulação da relação 

sujeito/mundo, à luz dos estudos do Círculo de Bakhtin. 

Ao considerar a totalidade da obra, elaboramos alguns questionamentos 

pertinentes para a compreensão de sua escrita, observando o estilo, em razão do 

contexto repressivo de seu tecido narrativo. Dentro das questões que orientam a 

investigação, observamos, sobretudo, o heterodiscurso, o uso de gêneros 

discursivos e o cronotopo, categorias que permeiam a narrativa corpus de nossa 

análise. Essas esferas categóricas nos auxiliam a pensar as questões da pesquisa. 

Ao considerarmos a generalidade do corpus, nos perguntamos como a violência de 

Estado é refratada na obra. Tal inquirição desdobrou-se em especificidades como: 

que traços diferenciais a obra tem com relação aos testemunhos tradicionalmente 

conhecidos na literatura latino-americana? e que singularidades da composição 

estética podem ser encontradas na obra frente à categoria temática de violência?  
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Ao considerarmos as perguntas, temos como objetivo geral analisar a 

refração da violência, em especial, violência de Estado, manifestada esteticamente 

na obra. Nossos objetivos específicos se dividem em dois: identificar os traços 

diferenciais que a obra apresenta com relação aos “testimonios” tradicionalmente 

conhecidos na literatura hispano-americana e apresentar as singularidades da 

composição estética encontradas na obra, que refratam a violência de Estado. Para 

a consecução da pesquisa, claramente, a obra solicita uma abordagem de análise 

sociológica, integrando a relação literatura e sociedade, o que justifica o referencial 

teórico ser os pensadores do Círculo de Bakhtin, já referido anteriormente. 

Na esfera dos estudos da literatura, sobretudo de raiz hispânica, as 

discussões e os textos sobre testemunhos começaram a surgir na década de 60 do 

século passado. Os adventos da Guerra Fria e da política internacional de combate 

ao comunismo, lideradas pelos Estados Unidos, influenciaram, nas décadas de 60 e 

70, as ditaduras em várias nações americanas, com destaque as do hemisfério Sul. 

Na Argentina, nosso cenário de atenção, o processo ditatorial da chamada 

Reorganização Nacional provocou uma mudança sócio-política e cultural em meio 

às perseguições, aos desaparecimentos forçados sistemáticos, às torturas, aos 

mortos e aos exilados. O gênero literário identificado como testemunhal encontra um 

cenário fértil para sua composição, com características que transitam entre o 

autobiográfico e o ficcional.  

Trata-se de uma literatura carregada de tom documental e de denúncia que, 

conforme a visão bakthiniana, refrata e reflete o mundo de sobreviventes dos 

centros clandestinos, portadores das vozes ausentes, do período da ditadura 

comandada pelo General Rafael Videla. Essa narrativa contemporânea cria um 

tecido que possibilita o caminho da História, da memória e da literatura. O que 

justifica adotarmos a nomenclatura de romance-testemunho, visto que o romance 

com seu caráter proteico admite a estratificação da linguagem literária em uma 

heterodiscursividade indispensável à refração do mundo em constante 

transformação, condição que, em nosso entender, foi explorada pela autora. A 

memória do terror é a tônica do romance-testemunho Una sola muerte numerosa e 

caminha de mãos dadas com as transformações protagonizadas em sua vida e na 

sociedade argentina como um todo. Para Strejilevich (2006), a memória do terror 

permanece nos sobreviventes e os ecos dos desaparecidos ressoam pelo ar até 
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encontrarem um instrumento que os façam audíveis em que testemunhos se 

projetam como recursos possíveis.  

Os sobreviventes são os relatos vivos, que refletem e refratam ao meio 

literário a realidade guardada nos porões do silêncio, gestando uma outra realidade 

capaz de sair das convenções e do referencial documental positivista para a 

inserção no fazer literário da subjetividade e da dialética, havendo um 

entrelaçamento entre conteúdo e forma literária. 

A heterodiscursividade e a heterovocalidade orquestrada pela personagem-

narradora Nora e a estrutura do enredo são categorias estruturais da narrativa que 

se ocupam dos momentos traumáticos e de estarem de volta ao tempo do 

sofrimento, de voltar à consciência as cenas aterradas na memória. Esse movimento 

da escrita traumática traz à tona outras vozes, situações e contextos plurais de 

repressão, verdadeiros mosaicos historiográficos revelados sob a ótica da 

subjetividade da narradora-personagem.  

Assim, o plano da enunciação ou do discurso tem uma importância 

inquestionável na análise desses relatos, visto que é o discurso da personagem-

narradora que seleciona os fatos mnemônicos e chama outras vozes para compor o 

discurso desses dias difíceis. Ele também traz no enredo as aporias da (re)escritura 

do passado que é tão presente. 

Quando se compara a estrutura da maioria das produções literárias 

consideradas testemunhais entre os escritores argentinos, sejam os exilados ou os 

residentes, sem dúvida, temos no romance um diferencial estético. Este apresenta-

se como uma composição estética dialógica por trazer os discursos sociais em 

dissonância na narrativa de forma marcante. Além desse aspecto dialógico, a 

fragmentação narrativa é um elemento imprescindível ao analisar Una sola muerte 

numerosa, já que a obra não segue uma linearidade de eventos, mimetizando as 

rupturas pelo contexto sócio-político ditatorial argentino de 1976 a 1983, e também a 

fragmentação de uma memória traumática. 

Nosso estudo, no entanto, não pretende esgotar as possibilidades 

interpretativas da obra, nem pretende debruçar-se sobre a situação sócio-político de 

uma época de forma específica, mas observar o diálogo entre a obra e o contexto 

nela refratado. Ao seguir na trilha da dinâmica da obra com sua constante tensão 

entre as vozes, enxergamos que a base teórica do Círculo de Bakthin, 

complementada por outras análises que versam sobre a relação Literatura, Memória, 
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Violência, Historia e Testemunho, são os estudos que melhor ancoram o 

favorecimento de uma leitura analítica sobre nosso corpus. 

Organizamos a exposição de nossa pesquisa em quatro partes, tomando 

esta Introdução como parte primeira do trabalho. O segundo capítulo, Horizontes 

obscuros: do contexto da ditadura como tema literário da América Hispânica à 

especificidade Argentina, apresenta um panorama da violência como tema literário 

no cenário da literatura hispano-americana do século XX, dando ênfase à literatura 

argentina. Nesse momento também contextualizamos a autora, a obra de estudo e a 

categoria de análise – violência de Estado –, além de conter um comentário 

descritivo da entrevista concedida pela escritora aos pesquisadores, que está em 

seu original em anexo. Essa exposição de componentes no primeiro capítulo é um 

princípio ordenador do trabalho, garantindo uma unidade de enfoque, mas, também, 

norteando o leitor e outros pesquisadores sobre a condução do estudo.  

No terceiro capítulo, Discussões teórico-metodológicas: a tensão ideológica 

e a materialidade literária, um caso argentino, exploramos os aspectos teórico-

metodológicos que direcionam nossa discussão, percorrendo uma explanação 

teórica dentro dos ditames do Círculo de Bakhtin e de estudos sobre Literatura, 

Memória, Violência e Testemunho. Os comentários são teórico-analíticos e, mais do 

que pressupostos conceituais, se convertem em bases de apoio à análise. 

Alertamos, portanto, que não é nosso alvo teorizar sobre memória, testemunho ou 

violência, já que, sendo uma pesquisa literária, nossa abordagem é o exato oposto 

da teorização nessas áreas do conhecimento situadas anteriormente, pois visamos 

priorizar a análise da composição literária do corpus de estudo. Contudo, 

enxergamos nas teorias históricas sobre memória, sobre violência ou trauma, um 

rico auxílio para compreender as escolhas da escritora na formulação do sentido do 

texto.  

Cabe-nos, desde já, esclarecer alguns usos e conceitos que aparecem no 

trabalho. O evento da memória, por exemplo, está presente por dois motivos: 

primeiro, por tratar-se de um texto que remete a fatos vividos pela autora e que são 

evocados em um arranjo espécifico para a realização da narrativa; segundo, pela 

própria característica dessa capacidade neurobiológica diretamente relacionada a 

nossa competência em guardarmos, conservarmos, evocarmos e adquirirmos 

informações, sabendo que para que esses processos ocorram, há  

consequentemente etapas a serem cumpridas. Além disso, as memórias são 
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compartimentadas e diferenciadas2, assim como está também compartimentada a 

narrativa.  Quanto à referência ao trauma, essa palavra está usada em sua acepção 

primeira de quebra, ruptura, algo que desconstrói o que estava estruturado e deixa 

marcas.  

Por fim, no quarto capítulo, Cenário panorâmico e analítico da obra Una sola 

muerte numerosa, nos detemos tanto nas singularidades constitutivas do corpus 

quanto no uso dos recursos estéticos que refratam as sombras da repressão. No 

primeiro momento, o texto foi entendido e tratado como um complexo jogo de 

deslocamentos das línguas sociais, formando uma trama de formações verbo-

axiológicas. Destacamos, então, os gêneros discursivos (poemas, cartas, biografias, 

techos de músicas, fichas de solicitação do Governo, etc) expostos na composição 

da trama. Eles são arranjados no texto com finalidades específicas na manutenção 

do sentido da narrativa testemunhal, não só por seu conteúdo, mas também pelo 

estilo da linguagem.  

O segundo ponto de análise do quarto capítulo é o cronotopo. Pinçamos 

alguns exemplos de como o espaço-tempo sinaliza aspectos dialógicos da condição 

do sujeito no contexto de violência. E ainda, no terceiro momento desse capítulo, 

tecemos comentários analíticos sobre a função artístico-simbólica do universo 

infantil na composição da trama, principalmente no que tange aos jogos e às 

cantigas infantis frente à relação com o tema central do enredo: violência e ditadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Para saber mais sobre memória, ler Brandão (2008), a obra labirintos da memória: quem sou?  



16 
 

 

2 HORIZONTES OBSCUROS: DO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DE ESTADO 

COMO TEMA LITERÁRIO NO CENÁRIO DA AMÉRICA HISPÂNICA À 

ESPECIFICIDADE ARGENTINA  

 

"A tradição dos oprimidos nos ensina que o „estado de exceção‟ em que vivemos é na 

verdade a regra geral." 

Walter Benjamim 

 

Tradicionalmente, os estudos e produções literárias na América Latina 

apontam para um entrelaçamento entre a história e os fenômenos literários. Quando 

nos acercamos do processo literário hispano-americano, principalmente desde seus 

primórdios, verificamos o estabelecimento de uma atitude escritural de 

questionamento da experiência histórica do continente, especialmente, no período 

de maior incidência de clima político repressivo: os anos de 60 a 80 do século 

passado. Esse questionamento ora se configura em reflexão dos fatos, ora em 

(re)escritura da História, tomando como ponto de partida vozes que foram abafadas 

pela historiografia oficial, favorecendo a composição de textos de extração histórica 

que, em sua materialidade literária, interpelam a realidade por meio de um plano 

discursivo que também interpela a expressão literária com experimentos narrativos 

capazes de abandonar o que foi herdado e/ou redefinir a herança literária.  

Nesse primeiro momento percorre-se de forma panorâmica alguns estudos 

nessa relação História, literatura e testemunho, delimitados com foco em nosso 

objeto de estudo. 

 

2.1 O ESTADO DO CONHECIMENTO: ALGUNS ESTUDOS 

 

O estado do conhecimento exposto visa melhorar a compreensão dos 

argumentos que justificam nossa pesquisa, bem como as questões que a norteiam. 

Para tal, faz-se necessário que nos debrucemos no inventário de pesquisas 

anteriores, que consideramos significativas no tocante, principalmente, à última 

década do século XX. Vale dizer que, nos últimos 20 anos, foi produzido um 

conjunto de pesquisas sobre os textos de sobreviventes de regimes repressivos da 

América Latina. Os eventos históricos produzidos pelas ditaduras, principalmente no 
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Uruguai, Chile e Argentina, se tornaram as fontes mais profícuas de testemunhos de 

presos políticos e, por isso, os centros de maior produção de testemunho. 

Escrita de fronteiras amplas, abrangendo variados campos do 

conhecimento, como a História, a Literatura, a Filosofia e a Antropologia, o 

testemunho é, sem dúvida, um gênero constituído de uma ambígua identidade, 

capaz de entrelaçar a História e a ficção dando margem a múltiplos caminhos 

analíticos, o que não nos facilita o trabalho. Destacamos nosso corpus, o romance-

testemunho Una sola muerte numerosa, como um texto exemplo dessa 

complexidade constitutiva. Apresentaremos então alguns textos críticos que 

contemplam comentários sobre o nosso corpus, partindo do texto mais geral e 

afunilando no curso do inventário crítico, seguido de notas explicativas.  

O trabalho de Paula Simón, La representación del exilio en la narrativa 

testimonial concentracionaria argentina, é nosso ponto de partida. Esse artigo foi 

apresentado em razão da II Jornada de trabalhos: Exílios Políticos do Cone Sul no 

século XX3, na Argentina, em 2014, e se propõe a refletir acerca da representação 

do exílio na ótica de sujeitos que viveram a experiência dos campos de 

concentração, em três obras: The Little School Tales of Disappearance & Survival in 

Argentina, de Alicia Partnoy (1986); Pasos bajo el agua, de Alicia Kozameh (1987) e 

Una sola muerte numerosa, de Nora Strejilevich (1997).   

A pesquisadora defende que nessas obras o exílio se sobressai como 

problemática central dos textos, sendo, dessa forma, o núcleo central dos relatos. 

Suas indagações acerca das obras versam em torno da escrita traumática do exílio 

e do contexto de prisão, enveredando para uma leitura crítica das obras muito mais 

de cunho histórico e antropológico – como perda da identidade e dos referenciais 

toponímicos em consequência do exílio e dos referentes autobiográficos das autoras 

– do que de natureza literária, visto não explorar aspectos narrativos de forma mais 

direta e enfática na escrita das autoras. 

Simón segue com os estudos desse gênero testemunho, contudo detendo-

se ainda na categoria exílio, findando com a compilação organizada pela 

pesquisadora, em 2016, com mais dezessete autores, do oitavo volume da revista 

Kamchatka: Revista de análisis cultural, intitulado: “Exilios cruzados: 

                                                           
3
 II Jornada de trabajo Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX. Acesso em: 12 set. 2017.  

http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/ii-jornadas/actas-2014/Simon.pdf. 
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representaciones, identidades ymemorias en los exilios europeos y latinoamericanos 

en los siglos XX y XXI”4, cuja atenção se centra no exílio como uma forma de 

violência sociopolítica contra a sociedade civil e que se observa como fenômeno por 

toda a história da humanidade. Os textos, portanto, se desdobram em discussões 

antropológicas, culturais e históricas sobre o exílio e suas representações, servindo-

se dos testemunhos de sobreviventes de ditaduras e de outros regimes repressivos 

como exemplos escritos da temática proposta para estudo no volume.   

Ecos del pasado en la literatura del siglo veinte: el caso de Nora Strejilevich, 

de Mercedes Rowinsky, pesquisadora da Wilfrid Laurier University, Ontário, Canadá, 

constitui um artigo publicado nas atas do Instituto Cervantes, em 2013, no qual ela 

analisa a necessidade de se escrever os fatos passados como um ato de 

resistência. Sua abordagem também prescinde de uma apreciação mais analítica 

literária, detendo-se em reflexões históricas e filosóficas.  

Outro texto, Identidad, memoria, escritura: Una sola muerte numerosa de 

Nora Strejilevich, de Nely Maldonado, da Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 

(México), problematiza as questões de ordem ética no tocante à preservação da 

memória dos fatos de horror vividos nas ditaduras através dos testemunhos, sendo 

essa escrita um legado histórico que permite questionar as versões oficiais dos 

fatos. Embora seja um artigo de reflexão literária, esquece-se de falar sobre a 

construção estética dessa escrita, detendo-se em aspectos éticos e históricos.  

O trabalho de mestrado Dejar la celda, emprender el vuelo tejiendo memoria 

en: Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, de Albalucía Ángel, y Una sola 

muerte numerosa, de Nora Strejilevich5
 foi defendido em 2016 por Ana María López 

Hurtado, professora da Facultad de Ciencias Sociales, na Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá, Colombia. Esse trabalho observa as múltiplas representações de 

diferentes violências encontradas no continente latino-americano, tais como as 

ditaduras do Cone Sul e/ou a violência colombiana de guerrilha, tomando como 

exemplo os textos já citados. Sendo um trabalho das ciências sociais, seu foco é 

compartimentado em uma rede associativa: a violência e seus tipos, a memória do 

trauma violento e suas dores no processo de recordação e esquecimento, 

                                                           
4
 Disponível em: 

http://www.academia.edu/30790360/_Exilios_cruzados_representaciones_identidades_y_memorias_e
n_los_exilios_europeos_y_latinoamericanos_de_los_siglos_XX_y_XXI. Acesso em: 12 set. 2017. 
5
 Disponível em: http://hdl.handle.net/10554/19161. Acesso em: 10 set. 2017. 
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mesclando saberes literários e sociológicos, mas dando ênfase maior a esse último 

ramo do conhecimento.  

Contudo, embora de grande valor acadêmico, esses estudos não 

apresentam uma crítica centrada efetivamente na estrutura e nos recursos 

expressivos do texto de romance-testemunho de Nora Strejilevich, dissertando muito 

mais sobre os temas memória, violência e identidade, mais próximos da esfera de 

outros campos de conhecimento do que da esfera da arte literária.  

Ainda que o testemunho de Nora seja pulverizado de traços reais de sua 

experiência como presa política e cunhe no texto fatos históricos e políticos, uma 

vez transpostos ao romance, não se trata da realidade direta. Trata-se de uma 

reelaboração dessa realidade a partir dos trabalhos com a linguagem realizados na 

escrita, como a seleção vocabular e de gêneros discursivos na composição do texto, 

que delineiam os arranjos da trama e a mescla de outros temas com o tema 

principal. Enfim, há um trabalho que foge do ato puro de testemunhar fatos.  

No Brasil, os estudos sobre violência são inúmeros, como os orientados por 

Jaime Ginzburg (2012), da Universidade de São Paulo (USP), ao perscrutar os 

liames entre a teoria literária e a compreensão do autoritarismo e da violência, os 

quais constróem uma Crítica em tempos de Violência. O autor revisita em sua 

proposta de pesquisa as matrizes do pensamento hegeliano-marxista, sem se deter 

nas escritas chamadas autobiográficas, mas não as exclui, tecendo comentários 

sobre as questões acerca do testemunho nos contextos de maior recorrência do 

gênero: Hispano-américa, África e Alemanha, estabelecendo diálogos com os 

estudos literários brasileiros.  

Em suas incursões teóricas, o autor trata de violência e forma na literatura, 

tendo por foco o impacto da violência na constituição do sujeito, ambos aspectos 

refratados literariamente. Em contexto brasileiro, destacamos ainda estudos que 

associam o tema testemunho e violência, sobretudo na História e na cultura 

contemporâneas da América Latina, protagonizados pelos pesquisadores 

Seligmann-Silva e Francisco Foot Hardman, da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), e João Camillo Barros de Oliveira Penna, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ). Vale esclarecer que até o presente momento não 

encontramos estudos sistemáticos em nível de dissertação ou tese no Brasil que 
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estabeleçam a relação entre violência de Estado e a obra corpus de nosso estudo, 

com os estudos literários.  

Em âmbito hispano-americano e americano, temos os pesquisadores John 

Beverley e Hugo Achugar. Ambos compilaram um volume de ensaios de referência 

ao tema testemunho e violência, intitulado La voz delotro (1992), com a colaboração 

de pesquisadores como Doris Sommer, George Yúdice, Margaret Randall, Antonio 

Vera León e Jean Franco (2006). Nesse volume, o tema testemunho é discutido, 

mas concentra-se nos escritos aparecidos ao grande público na década de 1960, 

estendendo-se no máximo ao de Rigoberta Menchú (1983), de forma que todas as 

contribuições reflexivas não alcançam o corpus de nossa pesquisa, contudo nos 

elucida os primeiros escritos e suas motivações de surgimento, entendendo o 

testemunho como uma possibilidade de expressão de culturas subalternas, 

explorando uma zona de confluência muito mais com a antropologia do que com a 

literatura propriamente. 

 

2.2.  DITADURA COMO TEMA LITERÁRIO: DAS DITADURAS “BANANEIRAS” AO 

TESTEMUNHO DE PRESOS POLÍTICOS NA ARGENTINA 

 

A ditadura remete a um sistema de governo cujos poderes estão 

concentrados nas mãos de um indíviduo ou de um grupo e são ilimitados. Na 

América Latina as ditaduras se caracterizam também por esse poder ilimitado e a 

tudo que subjaz a sua ação como prisão e exílio de opositores ao sistema, à 

censura, à tortura e ao forte controle social. Contudo, esse cenário repressivo não 

surgiu do nada, nem foi obra de um acaso ou capricho de líderes políticos e 

econômicos.  

Conforme os estudos de Zinani (2010), trata-se de uma realidade cuja 

gênese remonta aos primeiros anos de colonização de um continente severamente 

espoliado e massacrado em suas tradições autóctones, um complexo sistemático de 

domínio do pensamento eurocêntrico de superioridade dos metropolitanos sobre os 

subordinados colonizados.  

Assim, o eixo metrópole-colônia de poder, pautado em uma tributação 

sufocante dos colonizadores sobre os colonizados, sociedades escravagistas e 

exploração de matéria-prima, além da imposição de um sistema religioso que mais 

aprisionou do que libertou os povos conquistados, favoreceu os processos de 
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independência a continuidade de exploração, visto que a dominação seguiu a 

equação em que poucos dominam e muitos são dominados. O poder da região 

permanecia na mão de uma parcela elitista, sobretudo oligarca, associada ao antigo 

regime.  

Uma combinação de fatores levou as oligarquias dominantes a entrarem em 

uma crise mais severa no século XX. Concomitante a essa realidade, há uma crise 

em nível mundial instaurada desde a Segunda Grande Guerra que, no cenário do 

pós-guerra, manifestou-se com a política da Guerra Fria. Nessa situação, os estudos 

de Zinani estão em consonância, por exemplo, com os formulados pelo historiador 

chileno Rojas Mix (2004), no tocante à influência da instauração da Guerra Fria e à 

formação dos Estados ditatoriais no continente latino-americano. Ambos os 

estudiosos afirmam que tais regimes repressivos só tiveram êxito em seus 

nascedouros em razão, sobretudo, da divisão do mundo em dois blocos, ficando as 

Américas sujeitas às orientaçãos dos Estados Unidos no combate ao avanço 

comunista.  

Esses fatores de dominação externa e os conflitos nos seios oligárquicos 

promoveram uma conjunção de aspectos político-econômicos que conduziram as 

nações latino-americanas ao caos dos sistemas de ditadura militar, em suas versões 

mais expressivas, a partir da década de sessenta do século XX. 

Na primeira metade do século XX, muitos governos ditatoriais já haviam se 

estabelecido em maior ou menor grau, e foi esse período que presenciou com mais 

veemência o tema da ditadura, transformando essa temática em protagonista nos 

escritos literários latino-americanos, formando, inclusive, categorias romanescas, a 

exemplo dos chamados romances de ditadura. 

Antes, porém, desse contexto, a América Latina já conhecia governos 

nefastos repressivos, mas em menor intensidade destrutiva que aqueles seus 

herdeiros figurados na metade do século XX. Contudo, esses frutos políticos 

violentos para com a população civil começaram a ser representados e ganharam 

espaço nas linhas literárias a partir de Facundo, o Civilización y Barbarie 

(1845/1874), obra do escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento, que denuncia 

a tirania do general Rosas, através do personagem Juan Facundo Quiroga. Na obra, 

estão justapostos dois conceitos que são antitesis à civilização e à barbárie, 

expressos em uma dicotomia campo-cidade. Além disso, é uma obra que parte para 

a discussão do processo histórico argentino. Na visão do crítico literário Jitrik (2009, 
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p. 60), Sarmiento, em seu livro, faz mais do que problematizar os desmandos do 

“caudillo” Rosas, pois propõe um modelo possível para a literatura argentina, que 

nesse momento respira os ares do romantismo. 

Acompanhando essa linha de escrita, podemos citar outro argentino, 

Estaban Echeverría, que em 1871 publica El matadero, uma obra que também 

problematiza o governo rosista. Escrita entre 1838-1840, as páginas de Echeverría 

questionam os atos de perseguição e assassinatos por razão política, ocorridos 

durante os 23 anos de ditadura de Rosas. 

Seguindo em nossa exposição acerca das narrativas de extração histórica 

produzidas na América Hispânica, em seus estudos o historiador André Trouché 

parte do princípio de que 

 

uma observação atenta e comparativa da narrativa produzida nas 
diversas regiões da América Hispânica revelará que o processo 
literário hispano-americano apresenta uma sensível unidade em sua 
estrutura, constituída a partir de uma atitude escritural comum de 
transferir à ficção o resgate e o questionamento da experiência 
histórica. Isto ocorre apesar dos previsíveis traços distintivos 
regionais e culturais, e acima, inclusive, dos distintos procedimentos 
retóricos e das diversas concepções poéticas das sucessivas 
sincronias (TROUCHE, 2006, p. 21). 
 
 

Na década de sessenta do século XX, com o advento do Boom, os 

contornos da escrita seguem ainda na trilha de um paradigma escritural de intertexto 

ativo com o discurso histórico. O cenário agora de trabalho artístico contempla uma 

história política latino-americana tumultuada e propícia o fantástico e outras 

inovações narrativas no universo literário. Nesse momento, na visão de Sosnwski 

(1995), o romance passa a ser um anti-romance, subvertendo os princípios realistas 

da linearidade e do mimetismo, e também da linguagem fossilizada de outrora. 

Para esse crítico literário argentino, o impacto político nas letras foi decisivo 

nos eventos de rupturas literárias e, como destaca em aspas o crítico, “nueva” 

tradição, ainda que sugerisse que não é possível de forma exata determinar o 

encerramento e o nascedouro de uma nova tendência, mas há como sinalizar 

instâncias ou obras que apontam a mudança literária para o contexto histórico de 

regimes de exceção e, para ele, Facundo (1845) é esse primeiro termômetro 

(SOSNWSKI, 1995, p. 396). 
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Ainda considerando Sosnwski, essa variação de tema vai progredindo pelas 

décadas adentro com mais força, a exemplo de obras como Rayuela (1963), do 

também escritor argentino Julio Cortázar. Uma narrativa inquieta em todo o seu 

plano textual, que assim como o jogo infantil “rayuela” vai subvertendo todo sistema 

de ordem linear dos romances clássicos, introduzindo o leitor na interpelação da 

malha textual. Mesmo não se tratando de uma obra de referência explícita ao tema 

da ditadura, mimetiza-a, por assim dizer, com a incerteza e a multiplicidade de 

acontecimentos que podem ser gestados pelo leitor, pois têm poderes nas 

combinações particulares da trama narrativa, assim como os ditadores os têm ante 

as nações que governam. 

Segundo o historiador Miguel Rojas Mix (2004, 11-14), para entender a 

ditadura na América Latina se faz necessário marcar a distinção entre as diversas 

formas ditatoriais já instaladas em território latino-americano. O autor afirma que é 

possível estabelecer a distinção de três modalidades de ditadura, no que tange ao 

processo histórico no continente americano: a ditadura positivista, a ditadura 

“bananeira” e a ditadura militar cunhada pelo ocidentalismo “integrista”. Esse 

conhecimento histórico, para o qual nos alerta Rojas Mix, facilita a compreensão da 

raíz social de categorias dicotômicas narrativas: romances do ditador e romances de 

ditadura. 

Explicitando as considerações do historiador, embora os ideais positivistas 

estejam subjacentes em toda ideologia continental de organização política na 

América, Rojas Mix ressalta que o melhor exemplo dessa aplicação foi o governo de 

Porfírio Díaz, de 1855 a 1911, no México, que, para esse pesquisador, promoveu 

naquele país modernização e estabilidade política, e durou 35 anos. Assim aponta: 

 

definíase la ditadura positivista como un régimen autoritario opuesto 
a la anarquía, de la misma forma que la razón se oponían a la 
confusión; y asignábase la tarea de mantener la unidad social 
durante ese período de transición en que las creencias teológicas 
desaparecían rápidamente. Para los „científicos‟, que así se 
denominaban sus prosélitos, correlato del orden político era el 
proyecto económico. Lo que concluía por la imposición de una 
economía liberal (ROJAS MIX, 2004, p. 11)6. 

                                                           
6
 Definia-se a ditadura positivista como um regime autoritário oposto à anarquia, do mesmo modo que 

a razão se opunha à confusão/desordem; designava-se a tarefa de manter a unidade social durante 
esse período de transição no qual as crenças teológicas desapareciam rapidamente. Para os 
“científicos”, pois assim se denominavam seus partidários, a ordem política e o projeto econômico 
estavam correlacionados. O que acabava na imposição de uma economia liberal. (Tradução nossa) 
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Contudo, nesse contexto de “estabilidade” do período de porfirianato não há 

consenso, a considerar escritos como La majestad caída o La Revolución Mexicana 

(1911), de Juan Mateos, e Andrés Pérez, maderista (1911) e Los caciques (1914), 

de Mariano Azuela. Este último, por sinal foi o escritor que mais problematizou o 

porfirionato na literatura mexicana. Ambos os escritores, Mateos e Azuela, são 

apenas exemplos ilustrativos do universo de escritores das chamadas “novelas 

revolucionárias” e que mantiveram um caráter de escrita realista e de denúncia 

sobre o governo de Porfírio Díaz.  

Ainda sobre o tema, não poderíamos deixar de citar uma obra que, embora 

não se configure como narrativa ficcional e se aproxime mais do documentário, 

sinaliza de forma bem antecipada a inserção do tema ditadura no cenário literário 

mexicano. Dessa forma, chamamos a atenção para Tomóchic (1892), do mexicano 

Heriberto Frías, que em seu texto critica severamente o porfirismo ao narrar o evento 

histórico e verídico de combate entre os índios tomoches e as tropas do governo 

ditatorial de Porfírio, ocorrido no final do século XIX. Os índios qualificados de 

selvagens e indomáveis são assim classificados pelo “caudillo” por reivindicarem do 

governo a possibilidade de gerirem suas vidas com liberdade política e religiosa 

conforme suas crenças. 

Sobre a ditadura denominada “bananeira”, podemos dizer que se centra na 

mitificação da pessoa do ditador: “el dictador bananero es un patrón y un patriarca” 

(ROJAS MIX, 2004, p. 12)7. Envolto em uma atmosfera de divindade nacional, o 

ditador é pobre de exército profissional e sem organização política, e se vale de uma 

malha de defesa policial que está associada diretamente com sua figura de “hombre 

fuerte”.   

Obras que giram ao entorno de figuras ditatoriais – romances do ditador –, 

como El Señor Presidente (1946), de Miguel Ángel Asturias, sobre a figura do 

ditador Manuel Estrada Cabrera, na Guatemala; Yo el Supremo (1974), de Augusto 

Roa Bastos, escritor paraguaio, sobre o ditador Gaspar Rodriguez de Francia; El 

recurso del método (1974), de Alejo Carpentier; El tempo de las mariposas (1994), 

da escritora dominicana Julia Alvarez; e La fiesta del Chivo (2000), do peruano 

Vargas Llosa; – estas duas últimas obras falam sobre a ditadura de Rafael Trujillo, 

                                                           
7
 O ditador bananeiro é um patrão e um patriarca. (Tradução nossa) 
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na República Dominicana; El otoño del patriarca (1975), de Gabriel García Márquez 

– que de forma genérica retrata a figura de um ditador ficcional; dentre outras obras, 

são todas representações literárias da chamada ditadura “bananeira” centradas na 

figura de um só militar. Escrever sobre ditadores como nos apresentam essas obras 

constitui-se desafio mnemônico, temporal e ficcional, porque tais textos não só 

chamam a atenção para atos perpetrados por esses caudilhos, como para sua 

simbologia de poder absoluto. 

Cada período de ditadura, a nosso entender, vai produzir uma literatura 

distinta. Variar a formação do contexto histórico é variar também a sua materialidade 

plástica. No caso, por exemplo, das ditaduras “bananeiras”, nasceu a literatura 

trujillista ou “novelas del dictador”, por representar figuras aos moldes do ditador 

dominicano Rafael Leonidas Trujillo.  

Trata-se de uma literatura edificada não só em solo dominicano, mas de 

extensão caribenha e hispano-americana, visto que o “trujillato”, embora tenha 

morrido com Trujillo – no que tange à política de forma explícita –, enquanto tema no 

discurso literário perdura até a atualidade pela vasta reverberação de ações 

traumáticas impregnadas na sociedade dominicana, como comenta a pesquisadora 

Ana Gallego Cuiñas:  

Es claro que, a pesar de que el trujillato haya desaparecido, se da en 
el discurso novelístico dominicano una repetición de esta temática ue 
va siendo más persistente con el paso del tiempo, y que ya ocupa un 
lugar preeminente en la novelística insular. La dictadura de Trujillo 
encierra una serie de particularidades asombrosas que emanan de la 
figura excéntrica de un sátrapa impío, cuya crueldad mefistofélica 
desencadenó una interminable cascada de crímenes, tropelías, 
torturas, etc. Todo ello conforma una experiencia indeleble que 
provoca una reacción literaria frente a este hecho histórico, a la par 
que un anecdotario jugosísimo que sirven de inspiración no sólo para 
el escritor dominicano, sino también para el foráneo. Todos estos 
autores son artífices de lo que denomino “novela del trujillato" 
(GALLEGO CUIÑAS, 2005, p. 12)8. 
 
 

                                                           
8
 Está claro que, apesar do „trujillato‟ ter desaparecido, dá-se no discurso novelístico dominicano uma 

repetição temática que vai se tornando mais persistente com o passar do tempo e que já ocupa um 
lugar proeminente na novelística insular. A ditadura de Trujillo inclui uma série de particularidades 
assombrosas que emanam da figura excêntrica de um sátrapa ímpio, cuja crueldade diabólica 
desencadeou uma interminável cascata de crimes, atos violentos de abuso de poder, torturas, etc. 
Tudo isso compõe uma experiência indelével que provoca uma reação literária frente a este fato 
histórico, juntamente a um anedotário valiosíssimo que serve de inspiração não apenas para o 
escritor dominicano, como também para o estrangeiro. Todos esses autores são artífices do que 
denomino “novela do trujillato”. (Tradução nossa) 
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As obras dessa natureza, na República Dominicana, reconhecidas como 

“trujillato”, são carregadas da pessoa do general Rafael Trujillo, e na verdade o têm 

enquanto tema, ora louvando-o, ora rechaçando-o. A exemplo disso podemos citar 

obras como Cementerio de cruces (1949), de Andrés F. Requena, e La noche en 

que Trujillo volvió (1982), de Aliro Paulino Hijo, obra que faz apologia ao regime.  

Ambos os escritores são dominicanos e ambas as obras estão inseridas na 

perspectiva de “novela del dictador”. Mas seguindo nosso interesse discursivo, 

partiremos ao Estado Ditatorial. 

O chamado estado ditatorial, segundo Rojas Mix, é aquele contexto das 

ditaduras militares formadas entre as décadas de sessenta e setenta do século 

passado. Ditaduras essas que são, em sua formação, distintas da “bananeira”, já 

que nesses estados o ditador não é uma figura particularizada em uma só pessoa, 

mas centrada em uma instituição: o exército. O chefe de estado pode mudar, 

contudo a ditadura continua, como foi o caso do Brasil durante o regime nascido em 

64, dado como “ditactadura sin dictador”, da Argentina de 1976-1983 e do Chile de 

1973-1990. São esferas de poder organizadas não só militarmente falando, mas 

também politicamente. 

Contextos de ditaduras institucionais geraram então, por sua natureza, 

outras formas de impressões literárias, não necessariamente centradas em uma 

figura particular como na ditadura “bananeira” – romance do ditador –, mas sim 

problematizando os efeitos da repressão do Estado militar à população civil – 

romance de ditadura. 

Vemos, dessa maneira, emergir na América Latina, notadamente no Brasil, 

Argentina e Chile, uma gama de manifestações artísticas que vão desde romances a 

poesias, desde canções e ao teatro. Trata-se de uma gama de obras cujo eixo 

temático gira em torno da ditadura, até chegar aos relatos testemunhais de 

sobreviventes dos campos clandestinos de detenção, em especial da Argentina, os 

chamados romances testemunhais de ditadura.  

É imperioso dizer que esses escritos surgidos na Argentina, embora refratem 

a violência de Estado, diferem em forma e motivação quando comparados às 

primeiras obras citadas, que são predominantemente títulos ficcionais, cujos 

escritores são de diversas idades, procedências, características e contextos 

diferentes, voltados a experimentalismos linguístico-literários e relacionados ao 

Boom literário latino-americano. 
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Os testemunhos sobre o período de maior repressão do Estado aos civis em 

território argentino (1976-1983) surgiram na década de 1980, com o relato de 

Jacobo Timerman, judeu ucraniano, naturalizado argentino, jornalista do La opinión. 

Sequestrado e detido por paramilitares em 15 de abril de 1977, em sua casa, sob a 

acusação de ações subversivas, Timerman passou dois anos e meio preso, foi 

torturado e por fim exilado (PASCUAL, 2004, p. 125-127). 

Sua prisão ilegal e padecimentos nas mãos da Junta Militar são revelados 

em detalhes no testemunho Preso sin nombre, celda sin número, escrito no exílio, 

em 1982, em Israel. Esse texto inaugura uma nova categoria de testemunhos 

dissociados dos testemunhos escritos entre 1960-1983 em outras partes da América 

Latina, que receberam orientação de antropólogos em sua elaboração, inseridos em 

um contexto de produção literária para dar voz a movimentos de resistência, através 

de sujeitos subalternos e iletrados expostos a condições de exploração. 

Falamos então de três vertentes literárias que problematizam a violência de 

Estado: as obras características do Boom, os testemunhos mediados por 

antropólogos e, por fim, os testemunhos argentinos. Dentro de cada um desses 

seguimentos a violência foi trabalhada de forma diversa e, mesmo no interior de 

cada divisão – aqui estabelecida por questão didática –, nos deparamos com 

matizes diferenciados, pois não há uma homogeneidade escritural dos testemunhos, 

nem tampouco de sua crítica. Esses aspectos serão discutidos no capítulo teórico-

metodológico. 

 

2.3 OS DOMÍNIOS DE EXPRESSÃO ESCRITA CONTRA A ERA VIDELIANA: O 

CONTEXTO DA OBRA UNA SOLA MUERTE NUMEROSA 

 

A proposição deste capítulo centra-se na apresentação das diretrizes que 

norteiam nossos estudos nesta tese, seguindo uma sequência de abordagem 

integradora que engloba dialeticamente a dimensão social de textos literários 

produzidos na Argentina em um contexto singular para a sociedade daquele país, 

um contexto de pós-ditadura do general Rafael Videla.  

Assim, decidimos pelo estudo da tematização da violência de Estado militar 

no romance-testemunho Una sola muerte numerosa (1996), de Nora Strejilevich. 

Essa obra reverbera a violência, treze anos após o término da ditadura, seguindo as 

pegadas da memória coletiva do país.   
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 Os relatos de testemunho que nascem na Argentina pós-ditadura caminham 

para uma produção textual estética, tendo como centro a violência de Estado militar 

implantada e/ou radicalizada pela ditadura. Não por acaso esse é um tema 

recorrente no universo narrativo em território platino. Para entender melhor a razão, 

se tomarmos a História contemporânea argentina apenas no lapso de tempo de 

1930 a 1983, vamos nos deparar com seis golpes de Estado, cujo mais virulento foi 

protagonizado pela Junta Militar formada por três comandantes: liderada por Jorge 

Rafael Videla (Exército) e assessorada pelo Almirante Emilio Eduardo Massera 

(Marinha) e pelo Brigadeiro Orlando Ramón Agosti.  

Há de se entender que, anos antes do golpe da Junta Militar, o imperialismo 

norte-americano estava em seu auge. Desde 1945, a Segunda Guerra e seus 

resultados com a chamada Guerra Fria fizeram com que os EUA protagonizassem a 

elaboração de um tratado de assistência recíproca com todas as outras nações 

aliadas da América, conhecido TIAR – Tratado Interamericano de Assistência 

Recíproca (BIDEGAIN, 1987, p. 62-63). 

Esse acordo internacional estipulou contrapartidas, dentre elas o 

compromisso de apoio político-militar aos norte-americanos, criando um quadro de 

clara submissão dos países americanos aliados aos Estados Unidos. Uma 

conjuntura favorável à disputa interna de poder político e militar no país, resultando 

na “guerra suja”, como nos resume a historiadora Ana María Bidegain: 

A confusa situação política somou-se à deteriorização econômica. 
Retraíram-se os investimentos, reforçando as práticas especulativas, 
e fomentou-se a acumulação de bens de capitais e equipamento 
técnico ao poder. A esquerda continuou sua oposição na 
clandestinidade. O esmagamento da subversão foi entregue às 
forças armadas que assim reforçaram seu poder tutelar e projetaram 
pouco a pouco sua volta ao poder. Esta volta aconteceu em 1976 e 
as forças armadas, influenciadas pela experiência continental de 
regimes sustentados na Doutrina de Segurança Nacional, tomaram o 
poder e instauraram uma ditadura que implicou na “guerra suja”, quer 
dizer, a morte, o desaparecimento, a tortura, a prisão e o exílio para 
milhares de argentinos (BIDEGAIN, 1987, p. 75). 
 
 

O exposto pela pesquisadora nos oportuniza a visão do percurso, de forma 

resumida, para a criação do chamado Processo de Reorganização Nacional 

instaurado pelas Forças Armadas. Essa instituição justificou o golpe com um 

discurso nacionalista e fez uso, a partir de 1976, de um particular exercício da 

violência política, com violações de direitos. O desaparecimento forçado e 
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sistemático de pessoas singulariza o regime de exceção de 1976 a 1983, ações que 

nos fazem um exercício de horror social nunca antes praticado por regimes 

anteriores no país, sobretudo quando se tem acesso ao documentário “Pensar la 

ditadura: terrorismo de Estado em argentina: preguntas, respuestas y propuestas 

para su enseñaza”, publicado em 2010 pelo Ministério da Educação da Argentina, 

com base na Lei Nacional de Educação nº 26.206. 

Esse documento é fruto da construção de políticas da memória que 

começaram a se instaurar após 1983. A primeira iniciativa estatal toma corpo com o 

informe CONADEP –  Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, 

publicado pela primeira vez em 1984.  Assim, os relatos testemunhais não-ficcionais 

sobre violência de estado se configuram em documentos elaborados por meio de 

entrevistas forenses, que servem para recolher declarações prestadas pelas vítimas. 

Os depoimentos prestados à CONADEP visavam registrar as violações aos direitos 

humanos em condições extremas, já que o Estado terrorista negou a existência de 

desaparecidos, sobretudo na voz do general Videla.  

O chamado império da morte, como se referem os historiadores Marcos 

Novaro e Vicente Palermo (2007, p. 87-179), sobre a época da ditadura militar de 

Videla, apresentou como estratégias basilares para a consecução de implantação do 

sistema repressivo uma política de silenciamento e controle da sociedade, sobretudo 

através de uma prática sistemática de extermínio e sequestros, instalando em vários 

lugares do país os Centros Clandestinos de Detenção (CCD). As instalações dos 

CCDs eram destinadas à prisão, à tortura e ao apoio das ações de desaparecimento 

de pessoas.  

Sarlo (2014, p. 55) comenta que a militarização da política e da sociedade 

argentina do século XX deu margem a uma prática de violência persistentemente 

elaborada, pois seguiu um ordenamento metodológico que caracterizou o golpe de 

Estado. Essa estudiosa expõe também que o contexto de exceção política no país 

dissolveu vínculos entre diferentes setores da sociedade, o que produziu uma 

clausura na circulação de produções.   

Para ela, os intelectuais e setores populares viveram a cultura do medo. 

Além disso, o que se produziu até o início dos anos 80 teve uma viabilidade débil. 

Isso se deveu ao panorama instalado no Processo de Reorganização Nacional e 

provocou fortes mudanças ideológicas e políticas que reverberaram na transmissão 
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das experiências comuns e, sobretudo, no bloqueio das redes da memória coletiva 

em razão do império do silêncio e da fragmentação do país.  

Em meio a isso, afirma Sarlo (2014) que a literatura argentina escrita e 

publicada, não só no país, mas também no exílio, buscou driblar barreiras 

discursivas: a voz totalizante do autoritarismo, a censura e, enfim, tudo o que ela 

denomina de “polícia das significações”. Vemos que a pesquisadora traça uma 

relação entre política, literatura e memória, e a elaboração simbólico-discursiva entre 

a ordem do real e a ordem discursiva das narrativas, cujo centro argumentativo visita 

o estado de ditadura.  

Segundo Masiello (2014), ainda que no orbe da expressão escrita tanto a 

literatura como a crítica literária argentina se configurem como vozes minoritárias, 

mesmo em meio ao contexto de proibições e censuras, pode-se visionar que um 

novo canon de publicações estava em processo. De natureza bastante eclética, 

essas publicações variavam de revistas clandestinas como a Barrilete, perpassando 

projetos intelectuais como Punto de Vista, até, por fim, o que nos interessa, as 

narrativas literárias. 

Frente a essa heterogeneidade do espaço de escrita como recurso de 

oposição, destacam-se narrativas de sobreviventes – vítimas diretas do regime de 

repressão – a intelectuais vozes da dor coletiva – enquanto constituinte da 

sociedade civil. Temos como exemplos relevantes das narrativas que figuram entre 

literatura, memória, História e trauma as seguintes obras: Preso sin nombre, celda 

sin número (1982), de Jacobo Timberman; Recuerdo de la muerte (1984) e  La 

memoria en donde ardía (1990), ambas de Miguel Bonasso; La escuelita (1986), de 

Alícia Partnoy; José (1987), de Matilde Herrera; Mujeres guerrilleras: la militância de 

los setenta en el testimonio de sus protagonistas femininas (1997), de Marta Diana; 

Ni el flaco perdón de Dios (1997), de Juan Gelman y Mara la Madrid; Una sola 

muerte numerosa (1996), de Nora Strejilevich; e Pájaros sin luz: testimonio de 

mujeres de desaparecidos (1999), de Noemí Ciallaro.   

De raíz motivacional de extração histórica e dentro desse espectro temático 

de violência temos também: De dioses, hombrecitos y políticas (1979/84), reeditada 

em 2009, e La larga noche de Francisco Sanctis (1984), ambas de Humberto 

Constantini; Respiração artificial (1980), de Ricardo Piglia; La vida entera (1981), de 

Juan Carlos Martini; Conversación al Sur (1981), de Marta Traba; Cola de lagartija 

(1983) e Realidad nacional desde la cama (1990), ambas de Luisa Valenzuela; La 
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convaleciente (1987), de Pedro Orgambide; La casa y el viento (1984), de Héctor 

Tizón; e El fin de la historia (1996), de Liliana Heker. 

Revela-nos Masiello (2014, p. 45) que, embora estivessem em posições 

diferentes quanto ao poder ou liberdade de expressão, há nessas obras diferenças 

gritantes de representação do sistema. Dentre todas, Una sola muerte numerosa 

(1996), de Nora Strejilevich, se sobreleva. Escrita uma década depois do fim do 

último período de ditadura em solo argentino, o texto plasma uma atmosfera literária 

diferenciada das outras narrativas produzidas, pois mimetiza na fragmentação da 

trama o sentido de ruptura de vida e sofrimento, consequência da força oficial contra 

a sociedade civil. 

A obra (USMN) não segue uma estrutura causal de eventos disposta em 

uma ordem temporal linear. Em vez disso, temos uma trama cujos arranjos – como 

poemas, trechos biográficos secundários, alusões a brincadeiras de rodas, inserção 

de trechos de músicas, trechos de depoimentos de ex-desaparecidos e/ou de 

familiares de desaparecidos, cartas – e, claro, fatos narrados mais diretamente 

vividos pela narradora, são evocados pela memória.  

Dispostos de forma aparentemente aleatória, esses arranjos da trama 

compõem um mosaico que mimetiza a própria realidade fragmentada de uma 

sociedade usurpada de sua paz, vidas retiradas e memória traumática de violência, 

não apenas a da personagem-narradora Nora e de sua experiência nos anos de 

chumbo da Argentina videliana, mas a da própria nação argentina de modo geral. 

Aliás, a fragmentação se torna uma teia labiríntica na concretude do texto narrativo, 

como um recurso estético e metafórico da transformação da realidade histórica 

sofrida na Argentina. 

Evidente que se enxugarmos o enredo temos um núcleo mínimo de 

fabulação narrativa, que pode ser visualizado da seguinte forma: em 1976 (início do 

golpe militar na Argentina) acontece a perseguição explicita de paramilitares aos 

chamados “subversivos”. Nesse cenário, a narradora-personagem Nora, seu irmão 

Gerardo e a noiva dele, Graciela, além de dois primos, Abel e Hugo, são 

considerados “perigosos” ao sistema e, por isso, são sequestrados, presos e 

torturados. Dos cinco jovens detidos por meio de desaparecimento forçado, apenas 

Nora escapa com vida e é solta. Exilada, ela percorre vários países, se fixando por 

mais tempo no Canadá. E dezessete anos após o golpe que arrasou sua vida, Nora 

volta à Argentina, em 24 de março de 1993.  
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A narrativa passeia em meio ao cenário das coerções de inocentes mediante 

sequestros, torturas e mortes, e de intervenções militares e paramilitares. A obra é 

dividida em três grandes partes e seccionada internamente em micropartes, 

totalizando 80 recortes narrativos. A primeira parte se serializa em trinta e seis 

fragmentos. As demais partes também apresentam uma constância no estilo 

fragmentado de narrar, tendo a segunda parte trinta e sete fragmentos, e a terceira e 

última parte apenas sete. Cada parte é iniciada com um trecho de um poema.  

As fragmentações na composição da obra não facultam a linearidade à 

maneira dos textos realistas do século XIX, favorecendo a ocorrência da 

simultaneidade de informações que, por vezes, nos surpreende, pois os recortes 

narrativos são como flashes da memória a emergirem na consciência da 

personagem-narradora Nora. 

 

2.3.1 Descortinando Nora Strejilevich 

Pouco conhecida no meio literário latino-americano, Nora Strejilevich, 

escritora argentina, nascida em Buenos Aires em 1952, descendente de judeus do 

centro europeu, mais precisamente advindos da Polônia, viu sua vida mudar em 

1977, ao ser sequestrada, levada de seu apartamento por paramilitares a serviço da 

ditadura.9 Desde então, passou a conviver com o desaparecimento de seu irmão 

Gerardo e de seus primos Abel e Hugo Strejilevich, nomes e sobrenome, 

infelizmente, integrantes da lista de desaparecidos da CONADEP (Comissão 

Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas). O enredo de sua obra trata desse 

período de terror, do seu desaparecimento forçado, do desaparecimento de seu 

irmão Gerardo, da namorada de seu irmão, a jovem Graciela Barroca, e dos primos 

Abel e Hugo Strejilevich, além de seu tempo no exílio. 

Formada em Filosofia e Letras, com doutorado em Literatura Hispânica pela 

University of British Columbia, Canadá, Nora atualmente é professora da San Diego 

State University – USA, além de participar de grupos de estudos sobre Direitos 

Humanos e Genocídio no Centro de Estudios sobre el Genocidio, da Universidad 

Nacional de Tres de Febrero (2013) – em Buenos Aires, Argentina.  

                                                           
9
 Essas informações foram retiradas da entrevista concedida a Esther Andradi, para a revista 

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/14/sem-esther.html, e do sítio 
http://norastrejilevich.com/interviews.html. Acessos em: 14 dez. 2014. 
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Em sua página na internet, norastrejilevich.com, a escritora se descreve 

como uma narradora cuja linha medular de escrita é denunciar a situação de 

genocídio a partir de sua experiência como ex-desaparecida do regime do general 

Rafael Videla, que durou de 1976 a 1983. Como professora universitária, dedica 

seus estudos ao que denominou de “espaços testemunhais de escrita” e sua 

vertente de foco centra-se na filosofia do poder, em diálogo constante com teóricos 

como Giorgio Agamben, com a tradição de textos da chamada Escola de Frankfurt e 

seus comentadores.  

Nora lecionou nos EUA e no Canadá (1991-2011), bem como na 

Universidad de Chile, Santiago (2012). Escreveu Crónica de una muerte no 

anunciada (1995)10, Diccionario incompleto para travesías (2002)11, Too many 

names (2002)12; Inventario (2004-05)13, A Luis se lo llevaron para que no suceda 

más (2005)14, Anamnesis (2008); Demasiados Nombres (2011); e a obra foco de 

nossa pesquisa, Una sola muerte numerosa (1996). Em todas as obras pode-se ver 

um viés de denúncia e questionamentos sobre a condição do judeu, do exílio de 

presos políticos, da violência de Estado e da memória traumática. 

Una sola muerte numerosa15 foi publicada originalmente em 1996, depois de 

ser vencedora do Prêmio Letras de Oro16, nos Estados Unidos. A primeira edição em 

língua inglesa, com tradução de Cristina de la Torre, se deu em Miami, pela North-

South Center Press, em 1997, e a segunda em 2002. Ainda em 2002, tornou-se 

peça teatral, também nos USA e, em 2014, teve sua tradução para o alemão. A 

edição trabalhada neste estudo foi editada em 2007 pela Alción Editora, sediada em 

Córdoba, na Argentina, sendo então a segunda reedição da obra por essa editora, 

que a havia publicado primeiro em 2006. 

                                                           
10

 Publicado na revista Noaj (Noaj, Rev de la Asoc. Internacional de Escritores Judíos en Lengua 
Hispana y Portuguesa. 21, 1995: 32-37). 
11

Travesías 11: Temas de debatefeminista contemporáneo. Año 10, nov. 2002: p. 153-164. 
12

 Taking Root: Narratives of Jewish Womenin Latin America (edited version, 2011). Columbus: Ohio 
UP, 2002. 
13

 Ellipse: Textes littéraires canadiens en traduction Canadian writing in translation. Argentina – 
CanadaWinter / Hiver 2004-05 p. 26-29. 
14

 Caleidoscopio, La mujer en la mira. Alicia Kozameh (org), 2005; p. 82-84. 
15

 Daqui por diante essa obra será referida também pela sigla USMN.  
16

 O Prêmio Letras de Oro teve início em 1986 para difundir as obras de autores que escrevem em 
língua espanhola em solo norte-americano. Surgiu como um ato de “liberalidade inteligente”, como 
apontou o escritor e ensaísta mexicano Octavio Paz, e se ampliou para a organização de simpósios e 
conferências em torno da literatura ibero-americana, gerando a edição da revista Ideas 92, com 
textos críticos sobre escritos em espanhol. Disponível em: norastrechilevich.com.revista-
iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/iberoamericana/article/viewFile/5209/5367. Acesso em: 19 ago.  
2016. 
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Essa obra consiste em um relato que inclui entrevistas a ex-presos, ex-

desaparecidos, mães da Praça de Maio, além de outras falas de sobreviventes do 

terrorismo de Estado na Argentina, bem como outras narrativas que se transformam, 

no conjunto da trama, em narrativas de encaixe.  

Há, sem dúvida, uma escrita comprometida com questões éticas e 

históricas, isto é, uma postura plausível e compreensiva dentro dos domínios e 

necessidades subjetivas do sujeito histórico Nora Strejilevich, e não do pesquisador 

de sua escrita.  

 Na perspectiva de quem sobrevive a regimes de extrema privação e maus 

tratos, buscar um meio de combate à dor, ao trauma e à sensação de perda, 

corresponde a uma atitude de respeito aos ausentes, aos familiares, a toda uma 

nação vítima coletiva do regime ditatorial. Essa busca, inclusive, transcende do 

privado ao coletivo, estendendo-se à própria condição de humanidade. Pode-se 

afirmar, então, que se trata de uma produção narrativa recheada de política, 

memória e identidade, que exorta o lembrar para não cair no esquecimento. 

O estudo delineado nesta análise não desconsidera os elementos políticos e 

éticos da escrita strejilevichiana, no entanto, percorre esses escritos por outra ótica 

como principal lente de observação: a estética. A função política da obra e de sua 

autora não configura o foco central de nossa atenção, visto que manter a 

observação no caráter ideológico marcado no texto de Nora seria empobrecer, ou 

melhor, desprezar a elaboração do relato enquanto fenômeno estético, perseguindo 

questões, por exemplo, sobre como as discussões sobre violência de Estado, 

prisões indevidas, tortura e antissemitismo são esteticamente trabalhadas no texto. 

Tomar o romance-testemunho da escritora argentina como objeto de estudo 

requer uma observação dos contextos históricos e sociais, que são refratados, mas 

a partir dos elementos da narrativa, a exemplo da análise do cronotopo, das cantigas 

infantis inseridas e dos variados gêneros discursivos expostos na composição da 

trama.  

Nossa apreciação analítica de como a realidade repressiva vivida pela 

autora é refratada na obra não se apoiará em primeiro plano na biografia da autora e 

seus desdobramentos. Esse percurso de historiografia não será nosso interesse, 

pois isso seria promover um deslocamento do construto estético da narrativa em 

estudo. 
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 Nesse contexto, convém lembrar que quando abrimos um tópico para 

formar um retrato da escritora Nora Strejilevich, inclusive expondo uma entrevista 

sua a nós concedida, não queremos apreender o sujeito histórico como exclusiva 

chave para entender a obra. Agir assim significaria explicar tudo segundo apenas 

fatores externos, sem, contudo, reconhecer uma independência estrutural do texto.  

Essa postura de trabalho analítico parte do pensamento de Candido (2011), 

que permeia toda sua obra de ensaios acerca do universo literário e seus estudos, 

que é a crítica integrativa. Para esse pensador, o externo à obra deve ser percebido 

pelo pesquisador como elemento estruturante da narrativa e torna-se, assim, 

incorporado à obra. Portanto, a realidade histórica e social e seus agentes não são 

nem causa, nem única fonte de sentido da produção literária. O social, o histórico ou 

os elementos psíquicos deixam de ser uma verdade documental externa e passam a 

compor a produção literária.  

 O que nos propomos então é fazer a análise da obra com um viés crítico 

integrativo, agregando a ela mais informações sobre a autora, ainda pouco 

explorada no contexto acadêmico brasileiro. Nossa escolha se justifica primeiro em 

razão do próprio vácuo, ainda existente nas academias do Brasil, sobre a literatura 

de testemunho aos moldes da narrativa Una sola muerte numerosa; segundo, pela 

pertinência da atualidade da discussão sobre a representação da ditadura do 

general Rafael Videla; e, por fim, pela rica possibilidade de estabelecer-se o nexo 

literatura e sociedade dentro da composição do livro à luz de pensadores-chaves à 

nossa discussão, como Bakhtin, Medviédev, Candido, dentre outros que com esses 

críticos dialogam em suas linhas teóricas.  

Vale ressaltar que nossa estratégia é refletir acerca do sentido social 

simbólico da narrativa e estabelecer esse nexo entre literatura e sociedade. Não 

pretendemos, pois, discriminar panorama de época, nem demonstrar as minúcias 

das sequências históricas elencadas no texto sem, com isso, estabelecer o devido 

vínculo dialético entre as duas grandezas, a social e a literária, contidas e 

indissolúveis na obra.   

Na busca incessante por informações sobre a autora e sua obra, em 2014, 

encontramos na internet o endereço norastrejilevich.com, página oficial da escritora. 

Ali nos deparamos com o link “Contacte a Nora”, que dava acesso direto a seu e-

mail. Enviamos-lhe então uma mensagem, que prontamente foi respondida, e, a 

partir de então, passamos a conhecê-la melhor. 
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Esclarecemos que a iniciativa de manter contato com a autora se deu tão 

somente como mais um elemento oportuno de enriquecimento do trabalho, e não 

como fator externo que explique a narrativa. Mas é evidente que a correspondência 

com a escritora, via e-mail privado, nos facultou recolher mais impressões não 

somente de sua pessoa humana, como da profissional e da escritora, facilitando 

compreender alguns aspectos e significados refratados e representados em sua 

escrita. Em quatro de março de 2014 iniciamos nosso contato via e-mail. De pronto, 

fomos atendidos e elaboramos uma entrevista que foi enviada à escritora em maio 

daquele ano.  

A receptividade da professora foi muito boa. Orientamos que ela ficasse à 

vontade ao responder as questões, o que de fato ocorreu. A escritora teve a 

libertade de fundir questões em suas respostas. O resultado é uma entrevista 

centrada em dois amplos aspectos: sua biografia e sua escrita. Quanto ao aspecto 

da biografia da autora, o foco está nos fatos mais marcantes de sua vida que, de 

alguma forma, impactaram em sua escrita. No que tange a sua produção, a escritora 

destaca que a improvisação é seu mais marcante traço, pois é na releitura de seus 

escritos que, em suas palavras, a trama vai se descobrindo e se descortinando. 

Assim, Nora divide o ofício de escritora com sua carreira acadêmica de professora. 

Foi uma escolha nossa manter o texto da entrevista no original para 

preservar o traço identitário da subjetividade da escritora. Essa entrevista consta no 

anexo deste trabalho, em cópia de arquivo PDF rubricado por Nora Strejilevich. A 

entrevista, sem dúvida, nos orienta sobre o sujeito histórico. 
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3  DISCUSSÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: A TENSÃO IDEOLÓGICA E A 

MATERIALIDADE LITERÁRIA, UM CASO ARGENTINO 

 

Neste capítulo discutimos nosso corpus à luz dos estudos do Círculo de 

Bakhtin que, em nosso entendimento, lançam reflexões sobre a linguagem e o 

fazer literário capazes de nos auxiliar na apreciação analítica da proposta por 

nossa pesquisa. Essa percepção aos escritos bakhtinianos e dos estudiosos de 

seu círculo se ancoram na defesa de que toda linguagem é social, heterogênea e 

que seu uso é ideologicamente marcado.  

 

3.1 BAKHTIN E SEU CÍRCULO: O PRINCÍPIO DA REFRAÇÃO NO CONTEXTO 

LITERÁRIO 

 

O universo da linguagem sempre fascinou o ser humano desde que se 

percebeu sua importância nos registros das ações cotidianas, da economia, do 

comércio e das artes. Instrumento que permite a comunicabilidade dialógica entre os 

sujeitos, a linguagem, seja escrita ou falada, materializada de forma estética ou não, 

tornou-se alvo de estudo mais dedicado, por um grupo de intelectuais russos, no 

final do século XIX e começo do século XX. 

Composto por pensadores de distintas áreas de formação, o grupo 

multidisciplinar lançou ao universo das humanidades uma proposta de estudo 

linguístico que rompeu com a escola saussuriana acerca da linguagem. Isso porque 

essa geração, ao contrário de seus antecessores, enxergava a língua no uso, 

associada ao contexto social, e não como sistema abstrato. 

O grupo de intelectuais incluía, em sua composição, dentre outros, o filósofo 

Matvei I. Kagan (1889-1937), o biólogo Ivan I. Kanaev (1893-1983), a pianista Maria 

V. Yudina (1899-1970), o poeta e romancista Konstantin Vaguinov (1899-1934), o 

professor e estudioso de literatura Lev V. Pumpianski (1891-1940) e os três que irão, 

aqui, conduzir a base teórico-metodológica de forma mais enfática, o teórico e 

historiador da literatura Pável N. Medviédev (1892- 1938), o linguista Valentin N. 

Voloshinov (1895- 1936) e o também linguista e filósofo Mikhail M. Bakhtin (1895-

1975), o mais conhecido deles, emprestando ao Círculo uma identidade, o Círculo 

de Bakhtin.  
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Esse Círculo de pensadores, herdeiros históricos dos estertores da Rússia 

czarista, viveram as instabilidades histórico-sociais decorrentes da I Guerra Mundial 

e da Revolução de Fevereiro de 1917, sendo esse contexto político relevante para 

compreendermos o fio condutor que liga esses estudiosos. Sobre isso, comentam as 

pesquisadoras Beth Brait e Maria Inês Batista Campos: 

Era uma época de turbulências de movimentos políticos, estéticos e 
religiosos que prenunciavam a Revolução de 1917. Liam-se 
precocemente Karl Marx e Friedrich Engels, entoavam-se hinos 
revolucionários, discutiam-se Nieztsche, Baudelaire, Wagner e Da 
Vinci. Havia um forte envolvimento com o movimento simbolista, 
cujos principais representantes eram Viatchesláv Ivanov (1899-
1949), Andréi Biéli (1880-1934), Aleksandr A. Blok (1880-1921), 
Dimitri S. Merejkóvski (1866-1941). Esse cenário, de intensas leituras 
e interesses diversificados, influenciou o desenvolvimento das 
reflexões bakhtinianas (BRAIT; CAMPOS, 2015, p. 19). 
 
 

Detendo-se no exercício estético da palavra como ponto de partida às 

incursões teóricas, é no interior desse movimento que Bakhtin vivenciou “o 

pluralismo linguístico e cultural, que mais tarde se transformaria em uma de suas 

preocupações centrais, aflorando teoricamente como polifonia, heteroglossia, 

plurilinguismo, dialogismo” (BRAIT, 2015, p.19). Esses conceitos serão usados 

durante nossa incursão de pesquisa, pautados nas revisões e tradução direta do 

russo, feita pelo professor Paulo Bezerra, do texto Teoria do Romance, com base na 

organização da edição russa de Sergei Botcharov e Vadim Kójinov, alunos de 

Literatura que, em 1957, redescobrem a importância teórica do professor Bakhtin, 

que era, na ocasião, dirigente da Cátedra de Literatura Russa e estrangeira na 

Universidade de Saransk (BRAIT, 2015, p. 24). 

Essa malha de diversidade dá o mote para que Bakhtin inaugure as 

investigações sobre a teoria romanesca à luz das ideias do realismo socialista, 

formulando inquirições sobre a linguagem no discurso do romance como um gênero, 

percorrendo “os diversos gêneros literários como antecedentes e também 

componentes do próprio gênero romanesco” (BAKHTIN, 2015, p. 9). 

Para Bakhtin, a língua só é única como sistema gramatical de formas 

normativas, mas, enquanto instrumento de uso na interação humana, ela apresenta 

uma pluralidade de horizontes verboideológicos que, de certa forma, se exacerba na 

própria linguagem literária com sua natureza pluriestilística e heterodiscursiva, cujos 

elementos fechados da língua – isso na condição de sistema – tomam outra 
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apresentação esteticamente falando e, por isso, deixa de ser única. Podemos 

entender melhor isso com a explanação do próprio Bakhtin: 

A língua, como o meio concreto vivo habitado pela consciência do 
artista da palavra, nunca é única. Só é única como sistema 
gramatical abstrato de formas normativas, desviada das assimilações 
ideológicas concretas que a preenchem e da contínua formação 
histórica da língua viva. A vida social viva e a formação histórica 
criam no âmbito de uma língua nacional abstratamente única uma 
pluralidade de universos concretos, de horizontes verboideológicos 
sociais e fechados. Os elementos fechados e abstratos da língua no 
interior desses diferentes horizontes são completados por conteúdos 
semânticos e axiológicos e soam de modo diferente. 
A própria linguagem literária – falada e escrita –, já sendo única não 
só por seus traços linguísticos abstratos, mas também pelas formas 
de assimilação desses elementos abstratos, é estratificada e 
heterodiscursiva em seu aspecto semântico-material concreto e 
expressivo (BAKHTIN, 2015, p. 63). 
 
 

Desse modo, pode-se entender que fazer um trabalho de análise literária 

significa ter como objeto de estudo um produto de criação ideológica cujo 

significado, sentido e valores inerentes à sua construção, refletem e refratam a 

realidade que o circunda, contudo, para que isso ocorra, as concepções de mundo, 

as crenças e todo arcabouço do meio ideológico devem tornar-se realidades 

ideológicas apenas quando materializadas.  Então,  

Todos os produtos da criação ideológica – obras de arte, trabalhos 
científicos, símbolos e cerimônias religiosas etc. – são objetos 
materiais e partes da realidade que circunda o homem. É verdade 
que se trata de objetos de tipo especial, aos quais são inerentes 
significado, sentido e valor interno. Mas todos esses significados e 
valores são somente dados em objetos e ações materiais. Eles não 
podem ser realizados fora de algum material elaborado 
(MEDVIÉDEV, 2012, p. 48). 
 
 

A observação teórica de Pável Medviédev conduz-nos ao entendimento de 

que não é a abstração “pura”, a ideia ainda em estado de “espírito” ideológico o foco 

de análise, mas a materialização dessa ideia em produto que se converte em objeto 

de estudo, pois é nesse produto ideológico que está o caráter concreto e material da 

cosmovisão que se tem do mundo ao entorno.  

Por “espírito” ideológico, conforme usado pelo Círculo de Bakhtin, nos 

referimos ao conjunto de pensamentos e/ou visões de mundo que orientam as ações 

sociais humanas. Destarte, os produtos ideológicos são as percepções que o sujeito 

tem do seu contexto externo de mundo, traduzidos ou – para usar o termo 
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bakhtiniano – materializados em produtos de âmbitos, por exemplo, cultural e 

intelectivo de qualquer natureza. 

Entendemos com tais incursões teóricas que a literatura se insere nesse 

amplo espectro de produtos do meio ideológico, tratando-se da manifestação das 

variadas cosmovisões que pode ter o sujeito – seja enquanto indivíduo ou enquanto 

membro de um grupo – na sociedade. Esse meio ideológico é a consciência social 

desenvolvida por dada coletividade, constituído de inúmeras criações ideológicas – 

ciências, religião, artes em geral, filosofia etc. – que são “objetos-signos”, como nos 

explica Medviédev (2012): 

O homem social está rodeado de fenômenos ideológicos, de 
“objetos-signos” dos mais diversos tipos e categorias: de palavras 
realizadas nas suas mais diversas formas, pronunciadas, escritas e 
outras; de afirmações científicas; de símbolos, de crenças religiosas; 
de obras de arte, e assim por diante. Tudo isso em seu conjunto 
constitui o meio ideológico que envolve o homem por todos os lados 
em um círculo denso. Precisamente nesse meio se vive e se 
desenvolve a sua consciência. A consciência humana não toca a 
existência diretamente, mas através do mundo ideológico que o 
rodeia (MEDVIÉDEV, 2012, p. 56). 
 
 

 Em suma – mesmo que sejamos repetitivos –, o que se quer dizer é que as 

concepções de mundo só se tornam realidades ideológicas quando materializadas, e 

essa materialidade está nas ações e manifestações humanas. Nesse entendimento, 

as criações ideológicas, como um bilhete, um gesto, uma alteração de voz ao falar, 

um texto literário ou teórico etc, servem de instrumentos mediadores entre a 

consciência humana e sua existência, visto que é através desses produtos 

ideológicos que o ser humano dialoga com seu contexto. No campo artístico dar-se-

á o mesmo com todos os produtos das artes, em razão de serem, também, criações 

ideológicas e por terem uma raíz imanentemente sociológica.  

Detendo-nos no universo da literatura, temos que, para o Círculo 

bakhtiniano, os produtos literários refletem o meio e seu contexto de produção 

porque representam o mundo perceptível através da arte, mas também o refratam 

porque não há simplesmente uma duplicação da imagem real, mas uma transmissão 

específica da realidade, que pode mudar conforme o foco de análise de quem incide 

o olhar para essa realidade.  

Constituída de tensões, essa “imagem” produto-signo transmite os modos de 

percepção da realidade sob a ótica de quem vê. Dessa forma, há no processo de 
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referenciação do real dois procedimentos a serem considerados, simultaneamente, 

para a consecução de uma análise, conforme o pensamento do Círculo bakhtiniano: 

a reflexão (refletir, deixar ver) e a refração (transmitir o que se vê conforme o meio 

em que está) do mundo. 

É nesse sentido que os textos do Círculo vão dizer recorrentemente, 
que os signos não apenas refletem o mundo (não são apenas um 
decalque do mundo); os signos também (e principalmente) refratam 
o mundo. Em outras palavras, o Círculo assume que o processo de 
transmutação do mundo em matéria significante se dá sempre 
atravessado pela refração dos quadros axiológicos (FARACO, 2009, 
p. 50). 
 

Notadamente, ao percorrermos os textos de Bakhtin, principalmente os que 

foram organizados por Serguei Botcharov e Vadim Kójinov, o conceito de refração 

se sobressai ao de reflexão, dado que a interação dialógica marca qualquer ato 

discursivo e este está impregnado de outros discursos.   

A orientação dialógica dos discursos se manifesta na interação com o outro, 

na realização concreta de interação de vozes ideológicas constituídas de suas 

contraposições essenciais e multiformes. Essas vozes são, para Bakhtin, análogas 

ao raio de luz que incide em um lugar ou objeto. Ao falarmos sobre algo, estamos 

“incidindo” nesse “objeto” diferentes combinações socioverbais. O objeto de 

linguagem a que se refere o Círculo é enunciar algo, seja em modalidade escrita ou 

falada.   

É nessa concretude interativa que, de forma embutida no enunciado, 

responde-se a outros enunciados “em um jogo de intenções verbalizadas que nele 

se encontram e se entrelaçam” (BAKHTIN, 2015, p. 49). 

Se imaginarmos a intenção, isto é, a orientação de uma palavra em 
forma de raio voltada para o objetivo, então o jogo vivo e singular de 
cores e luz que tal palavra constrói nas facetas da imagem deve-se à 
refração raio-palavra não no próprio objeto (como o jogo de imagem-
tropo no discurso poético em sentido restrito, na “palavra isolada”), 
mas à sua refração no ambiente de palavras, avaliações e acentos 
alheios pelo qual passa o raio em direção ao objeto: o clima social da 
palavra que cerca o objeto obriga as facetas de sua imagem a 
entrarem no jogo (BAKHTIN, 2015, p. 49-50). 
 
 

Grosso modo, podemos traduzir o sentido de refração para Bakhtin como a 

interposição de intenções discursivas sobre um “objeto”, mediada sempre por vários 

discursos sobre esse mesmo “objeto”. Assim, quando proferimos uma fala sobre 

algo, já elaboramos nosso discurso prenhe de outras vozes e cosmovisões.   
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A título de exemplo do que aqui estamos expondo como caminho teórico-

metodológico no que concerne à reflexão (no sentido de refletir, representar, revelar) 

e refração (transmitir, direcionar), apresentamos uma breve apreciação desses 

conceitos da Física Clássica aplicados ao trabalho com as palavras. É desse campo 

do conhecimento que Bakhtin e seus colaboradores tomaram por empréstimo as 

considerações sobre os fenômenos ópticos de reflexão/refração para, 

analogamente, edificarem seus pensamentos em relação ao uso da linguagem pelos 

sujeitos no meio social, observando também esse uso e suas conexões com a ética 

e a estética. Com o intuito de esclarecer a analogia estabelecida com a Física e a 

transposição dos conceitos de reflexão/refração para os estudos da linguagem, 

exporemos aqui algumas considerações sobre esses fenômenos. 

 Na Física Clássica, a reflexão e a refração de um raio de luz sempre são 

simultâneas, pois tais fenômenos nascem no mesmo instante, em um único ponto na 

interface formada por dois meios diferentes. O ar/água seria, pois, um exemplo de 

diferentes meios que podem ser perfurados pelo raio de luz. 

A relação entre a reflexão e a refração está estabelecida por leis físicas que 

investigam o percurso desse raio de luz quanto sua intensidade e sua direção, 

considerando a reflexão/refração do mesmo. Vale ressaltar que a diferenciação 

entre as leis da reflexão e da refração aqui trazidas são resumidas e objetivas, visto 

não ser esse um trabalho de Óptica. O estudo da reflexão está relacionado à 

intensidade do raio, grosso modo, intensidade aqui entendida como o fluxo de luz 

emitido. Observa-se, assim, a concentração de luz que incide em uma direção, e a 

refração está, pois, interligada à percepção da direção do raio de luz.  

Essa analogia com a Física é aplicada nos estudos da linguagem na 

observância da relação palavra/coisa e de sua interação dialógica com diversas 

compreensibilidades socioverbais, conforme Faraco (2009, p. 50). Assim, podemos 

dizer analogamente que a reflexão da linguagem estaria para a intensidade do dito, 

não só na formulação das informações, mas também no como se diz, e a refração 

estaria associada a essa onda de intensidade, sendo, pois, a percepção do meio e 

seus valores, também modulada em direção a um interlocutor alvo de seu 

enunciado. Em suma 

Se imaginarmos a intenção, isto é, a orientação de uma palavra em 
forma de raio voltada para o objeto, então o jogo vivo e singular de 
cores e luz que tal palavra constrói nas facetas da imagem deve-se à 
refração raio-palavra não no próprio objeto (como o jogo de imagem-
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tropo no discurso poético em sentido restrito, na “palavra isolada”, 
mas à sua refração no ambiente de palavras, avaliações e acentos 
alheios pelo qual passa o raio em direção ao objeto: o clima social 
(BAKHTIN, 2015, p. 49). 
 
 

Ainda lançando mão das reflexões de Faraco sobre Bakhtin, destaca-se a 

conexão elaborada por esse pensador em seu O discurso no Romance, entre a 

reflexão da palavra e a refração do raio de luz: 

Se nós imaginarmos a intenção de uma tal palavra, isto é, sua 
direcionalidade para o objeto, na forma de um raio de luz, então o 
jogo vivo e irrepetível de cores e luz nas faces da imagem que ele 
constrói por ser explicada como a dispersão espectral da palavra-
raio, não no interior do objeto em si, mas antes como sua dispersão 
espectral numa atmosfera cheia de palavras alheias, julgamentos de 
valores e acentos através da qual o raio passa em seu caminho em 
direção ao objeto; a atmosfera social da palavra, atmosfera que 
cerca o objeto, faz as faces da imagem cintilar (BAKHTIN, apud 
FARACO, 2009, p. 50). 
 
 

Dessa maneira, os pensadores do Círculo, debruçados na análise dos 

fenômenos da linguagem em uso e nos produtos literários, especificamente, 

perscrutando nas tramas narrativas o construto dos enredos, dos personagens e 

seus discursos, perceberam recursos estruturais e semânticos que foram associados 

aos fenômenos físicos da Óptica, como comentados anteriormente: as leis de 

reflexão e de refração.  Para Bakhtin, a palavra em uso é que se torna signo, torna-

se palavra-raio como destacado por Faraco, já que é na atividade interindividual que 

a palavra sai de seu estado de neutralidade para materializar-se “em qualquer 

espécie de função ideológica: estética, científica, moral, religiosa” (BAKHTIN; V.N. 

VOLOCHÍNOV, 2006, p. 37). 

Vejamos a reflexão em sentido literário, então, como uma produção 

ideológica cuja composição apresenta um determinado fluxo discursivo emitido por 

uma voz. Essa voz refrata (direciona o discurso) discursivamente sua visão sobre 

um fato, uma ação, um personagem etc., e esse direcionamento discursivo está 

recheado de valores. 

Tomando como exemplo a obra Una sola muerte numerosa, temos a 

reflexão de um contexto de violência oficial na Argentina de 1976 a 1983, mas sobre 

esse panorama nos deparamos com percepções ideológicas diferentes, conforme a 

voz que fala e o meio a que pertence. Observemos a seguir falas retiradas da 

narrativa em análise: 
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Fala 1.  
Si es preciso que en Argentina deberán morir todas las 
personas necesarias para lograr la seguridad del país17.  
General Jorge Rafael Videla, 10 de octubre de 1975. (USMN, 2007, 
p. 16)18 
 
Fala 2.   
Así fue que conquistó a su amante, porque es soltera. Eso se lo 
cuenta sólo a privilegiados que, como yo, llegan hasta su casa sin 
pagar peaje. En su dormitorio, entre las ramas curvilíneas de sus 
volubles arreglos florales, distingo la foto de su amado, cuya nariz 
afilada asoma, airosa, bajo el inefable gorro militar: el mismísimo ex-
Comandante General Jorge Rafael Videla.  
- Me ofreció puestos, pero los rechacé. No soy oportunista como 
esas locas de la Plaza que andan reclamando por ahí. Quieren 
hacerse famosas a costa de unos pocos subversivos. No fueron 
tantos, y además, eran todos guerrilleros.  
Ella lo sabe a ciencia cierta por boca del Comandante, a quien amó 
durante 25 tersos y gloriosos años.  
- Él no sabía nada de los asesinatos, fue traicionado por sus pares. 
Me lo dijo cuando lo fui a ver a la cárcel. (USMN, 2007, p. 17)19 

 
Fala 3.  
Gerardito es divertido, ingenioso, amistoso y audaz. 
Gerardo escribe demasiado:  
Tenemos en el país una orquesta compuesta por:  
Gran Orquestador: el Señor Burgués.  
Director: Juan Carlos Represor.  
Intérpretes: obreros y campesinos, con la actuación especial de 
algunos pequeño-burgueses. Esta música, compuesta en Buenos 
Aires City, se divide en tres tiempos:  
económico (imperialismo vivace),  
social (andante en cana o estado de sitio con molto) y  
político (fuga en futuro fraude mayor). 

                                                           
17

 Os textos no original não apresentam uniformidade de fonte, podendo aparecer negrito, itálico ou fonte 
menor ou caixa alta, no meio do texto ou fala. Fica o esclarecimento sobre os fragmentos destacados. Recurso 
estético usado pela autora.  
18

 Fala 1 
Sim, é verdade que na Argentina deverão morrer todas as pessoas necessárias para conseguir 
a segurança do país.  
General Jorge Rafael Videla, 10 de outubro de 1975). (Tradução nossa) 
19

 Fala 2 
Foi assim que conquistou sua amante, porque é solteira. Isso é contado apenas a privilegiados que, 
como eu, chegam até sua casa sem pagar pedágio. Em seu quarto, entre os ramos curvilíneos de 
seus volúveis arranjos florais, identifico a foto de seu amado, cujo nariz afilado se destaca, garboso, 
abaixo do inefável gorro militar: o mesmíssimo ex-Comandante General Jorge Rafael Videla. 
- Me ofereceu postos, mas os recusei. Não sou oportunista como essas loucas da „Plaza‟ que andam 
reclamando por aí. Querem se tornar famosas às custas de uns poucos subversivos. Não foram 
tantos e, além disso, eram todos guerrilheiros. 
Ela sabe disso sem dúvida pela boca do Comandante, a quem amou durante 25 resplandecentes e 
gloriosos anos. 
- Ele não sabia nada dos assassinatos, foi traído pelos seus pares. Disse a mim quando fui vê-lo na 

prisão. (Tradução nossa) 
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Gerardo está fichado. No viene a dormir a casa. Gerardo apoya la 
violencia de abajo y desafía la violencia de arriba. Gerardo teme 
porque lo siguen.  
Gerardo piensa:  
Es como tomar conciencia, como verse repentinamente no perenne, 
como si te afanaran un cacho de vos mismo así, socarrona, 
sobradamente y te dijeran:  
- ¡Quedate musa, bepi! insinuándote que al fin y al cabo, quieras o 
no, te seguirán afanando -poco a poco, es cierto- hasta que no 
queden más que tus cenizas. (USMN, 2007,p. 18)20  
Fala 4.  
A los judíos los sacaban todos los días para apalearlos y pegarles. 
Un día llevaron una grabación de discrursos de Hitler y les obligaron 
a levantar la mano y a decir: YO AMO A HITLER, HAI HAI FUHRER. 
Con eso se reían y les sacaban la ropa para pintarles una cruz 
svástica negra con pintura de aerosol en el cuerpo CONADEP 
(USMN, 2007, p. 26)21. 
 
 

As vozes que destacamos como exemplos refletem o panorama de uma 

Argentina mergulhada em um processo de repressão oficial, refratada de forma 

simbólica pela particularidade individual de cada uma delas, mas também de toda 

uma geração que, em coro cacofônico, transmite o mesmo acontecimento de forma 

específica, respeitando seu lugar no meio. De universos multifacetados de valores, 

os enunciados são heterodiscursivos, refratando a diversidade no campo romanesco 

e expondo as intenções semânticas e axiológicas de quem fala.  

Para o Círculo de Bakhtin, a representação literária descarta o modelo 
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 Fala 3 
Gerardito é divertido, engenhoso, amigável e audaz. 
Gerardo escreve muito: 
Temos no país uma orquestra composta por: 
Grande maestro: o Senhor Burguês. 
Diretor: Juan Carlos Repressor. 
Intérpretes: Operários e camponeses, com a atuação especial de alguns burgueses. Esta música, 
composta na cidade de Buenos Aires, divide-se em três tempos: 
Econômico (imperialismo vivaz/animado) 
Social (caminhante na prisão ou em estado de sítio com muitos) 
Político (fuga em futura fraude maior) 
Gerardo está fichado. Não vem dormir em casa. Gerardo apoia a violência de baixo e desafia a 
violência de cima. Gerardo teme porque o seguem. 
Gerardo pensa: 
É como tomar consciência, como ver-se repentinamente descontínuo, como se te roubassem um 
pedaço de você assim mesmo, dissimuladamente, sem necessidade e te dissessem: 
- Fique fria, insinuando-se, que no final, queiras ou não, continuarão a te afanar – pouco a pouco, é 
verdade – até que não sobrem mais do que tuas cinzas. (Tradução nossa) 
21

 Fala 4 
Todos os dias tiravam os judeus para dar-lhes pauladas e espancar. Um dia levaram uma gravação 
de discursos de Hitler e os obrigaram a levantar a mão e a dizer: EU AMO HITLER, HAI HAI 
FUHRER. Divertiam-se com isso e tiravam as roupas dos prisioneiros para pintar neles uma cruz 
suástica negra com tinta spray no corpo. CONADEP (Tradução nossa) 
 



46 
 

monológico que sufoca a manifestação de consciências responsivas no tecido 

romanesco. Admite, portanto, que o texto literário, sobretudo o romance, oportuniza 

a exposição “de múltiplas facetas da realidade social” (BEZERRA, 2010, p. 192). 

É exatamente essa multiplicidade polifônica que refrata as tensões sociais 

na diversidade dos grupos e dos conflitos que existem no tecido da sociedade, 

enquanto realidade e, mais ainda, enquanto realidade literária. É a multiplicidade de 

planos e a autoimagem das vozes polifônicas em sua individualidade que nos 

permitem a observância do dialogismo entre as vozes destacadas, por exemplo. 

Trata-se de sujeitos-consciências, nos explica Bezerra (2010), que dialogam 

recriando e refletindo “seus respectivos universos em permanente não acabamento, 

não acabamento esse que é a própria essência dessas consciências, desses 

universos e traduz todos os momentos da interdependência dessas consciências” 

(BEZERRA, 2010, p. 195).  

A primeira voz (fala 1) reflete e refrata o pedante e absoluto discurso militar 

do autoritarismo em época de ditadura. A linguagem objetiva, ameaçadora e de 

poder, revela-se na autoridade de um enunciador que tem a supremacia sobre a 

vida e a morte de toda uma sociedade. A construção enunciativa da voz primeira 

destaca-se como dominante, histórica e oficial na figura de seu enunciador, ou 

melhor, a quem é atribuída essa voz, o general Videla. Na narrativa, ela expressa 

uma hierarquia discursiva, mimetizando uma assimetria de classes em que há os 

que mandam e também os subjugados a esse poder que ordena. Em tensão 

dialógica com ela estão as falas 3 e 4.  

Na terceira voz (fala 3) temos de forma nítida a crítica opositora do regime 

repressivo. O folheto é atribuído ao estudante de engenharia, Gerardo Strejilevich, 

membro de um grêmio estudantil, que, de forma engenhosa, dissemina sua 

consciência de sujeito vítima do regime, apresentando a estrutura do contexto social 

em um folheto de apresentação musical. Nesse folheto são expostos os atores 

sociais da “orquestra” política do país, cujo diretor é “Juan Carlos Represor”, que 

direciona os interpretes – operários, camponeses, alguns burgueses, simbolizando a 

sociedade civil. O enunciado tem um sentido satírico evidente por utilizar elementos 

da realidade, subvertendo-a na arquitetura do gênero textual – folheto de 

apresentação musical de uma orquestra. Ironicamente, os integrantes da “orquestra” 

são os atores da conjuntura histórica da ditadura militar do período de 1976-1983.  
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Gerardo simboliza a esfera da sociedade civil, fragilizada e desprovida de 

aparelhos eficazes ao combate. Consciente disso, sua fala é marcada, por fim, em 

discurso direto que expressa a certeza de que pouco a pouco lhe tirarão tudo, até 

transformar-se em cinzas. As cinzas virão da batalha desleal, em que o organismo 

estatal com todo um ordenamento de treinos e armas a seu favor, de forma 

arbitrária, se lança contra estudantes universitários, secundaristas, professores e 

operários, com a mesma força de combate aos terroristas. Percebemos, com nitidez, 

os diferentes elementos que apontam os universos sociais, algo que também é 

marcante na voz de número 4. A polifonia enuciativa dessa voz, que poderia ser 

expressa por qualquer ex-desaparecido de descendência judaica – alvo explicito do 

sistema repressivo da ditadura –, dialoga explicitamente com o terror do Holocausto.  

O problema do antissemitismo denunciado em depoimento à CONADEP traz 

à baila a discussão de preconceito étnico na Argentina, alimentado por ideias 

hitleristas. Segundo Palacios (2013, p. 124), em 2011, conforme relatório elaborado 

pela Delegação das Associações Israelistas Argentinas (DAIA), os pesquisadores 

detectaram um forte antissemitismo na Argentina, demonstrando o quanto ainda era 

grande a influência dos SS22, vindos para o país depois da Segunda Guerra. A 

ideologia nazi, conforme investigações e depoimentos à CONADEP (2014, p. 75-76), 

fazia parte da formação policial portenha. Os chefes da polícia federal argentina à 

época da ditadura, os senhores Alberto Villar e Jorge Mario Veyra, orientavam suas 

funções e seus subordinados com literatura produzida por autores nazis e fascistas. 

A obra de Adolf Hitler – Minha Vida – era comentada entre os policiais. Essa conduta 

de formação, conforme os investigadores, pode justificar a severidade de castigos 

aos judeus nos Centros Clandestinos, bem como uma maior perseguição a essa 

parcela da população de argentinos.  

Por fim, a voz de número dois apresenta uma subjetividade singular, 

atribuída a uma amante de Videla, uma senhora que, na narrativa, conta que viveu 

um romance extraconjugal com o comandante durante 25 anos. Essa voz refrata a 

consciência da parcela civil que era a favor do comando militar no país e que 

enxergava como subversivos e terroristas todos os que foram presos. Além disso, 

ventila o panorama de inocência do general Videla, frente aos excessos e terrores 

engendrados. Essa voz refrata um quadro de alienação e descrédito de todo o horror 

                                                           
22

 Schutzstaffel (Tropa de Proteção), abreviada como SS, eram as forças armadas de Hitler.  
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praticado contra a população civil, simbolizando uma parcela da sociedade que até 

os dias atuais nega e/ou defende o uso da força.  

Em outras palavras, ao refletir uma realidade, os discursos em uma trama 

literária também refratam essa realidade, quer dizer, direcionam a exposição dessa 

realidade conforme um determinado ponto de vista. Sendo produto ideológico, essa 

trama nasce de uma realidade social. Para os estudos bakhtinianos, a linguagem 

existe em um fluxo contínuo, de forma que não há um início pré-determinado nem 

um fim absoluto. Então essas vozes enunciativas surgem respondendo a 

enunciados precedentes e, por fim, traduzem também a interdependência dessas 

consciências na construção da linguagem do enredo.  

Dessa maneira, diferente dos produtos naturais, como são os corpos físicos, 

por exemplo, os produtos de origem social refletem e refratam uma outra realidade 

que é exterior a sua estrutura. Essa discussão toma volume no primeiro capítulo do 

Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico 

da linguagem (2006). Nele, Bakthin (V.N. Volochínov) esclarece que  

Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo fora de 
si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem 
signos não existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não 
significa nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. 
Neste caso, não se trata de ideologia. No entanto, todo corpo físico 
pode ser percebido como símbolo: é o caso, por exemplo, da 
simbolização do princípio de inércia e de necessidade na natureza 
(determinismo) por um determinado objeto físico particular já é um 
produto ideológico. Converte-se, assim, em signo o objeto físico, o 
qual, sem deixar de fazer parte da realidade material, passa a refletir 
e a refratar, numa certa medida, uma outra realidade (BAKHTIN, 
2006, p. 31). 

 

Nesse sentido, a literatura não é o reflexo do mundo, do real, mas se 

expande mais que isso, é uma refração, cujas projeções passam pelo filtro do 

escritor com seus valores, ideias e vivências e se manifestam nas vozes das 

personagens, depois de passarem por esse filtro.  

 Ainda sobre essas projeções, o que mais chama a atenção de Bakhtin e 

Medvedev é a linguagem. Os bakhtinianos defendem que uma palavra ou expressão 

serão consideradas poéticas de acordo com a relação com o texto. Para isso, não é 

preciso usar uma linguagem diferente do cotidiano. A linguagem cotidiana também é 

criativa, também sai do comum, principalmente por não seguir um padrão, uma 
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regularidade. Na obra literária, esse conjunto de criações aparece concentrado e faz 

parte do acabamento da obra.  

No enunciado três (fala 3), retomando os exemplos de vozes, o estudante 

Gerardo tem sua fala expressa em discurso direto. Como recurso de veracidade, a 

personagem-narradora deixa-o falar, e essa criatividade do cotidiano, então, se 

revela. Observemos primeiro que ele abre seu discurso imitando a linguagem das 

ruas, do glossário das gírias em lunfardo – “¡quedate musa, bepi!”.   

O lunfardo reúne as expressões do modo coloquial da forma de falar em 

Buenos Aires. Segundo Palacios (2013, p. 249), derivado do dialeto genovês 

(xeneize), o lunfardo nasce com a imigração italiana na Argentina, instalada nos 

bairros La Boca e San Telmo. Situado na embocadura do rio Riachuelo, o La Boca 

representa a boêmia, o tango, os artistas “callereros” – das ruas – e o colorido dos 

“conventillos” – cortiços. É, sem dúvida, o lunfardo o arcabouço linguístico mais 

cotidiano da cidade de Buenos Aires. 

“¡Quedate musa, bepi!”. Essa é uma expressão típica do lunfardo e 

correspondente a outra também de traço lunfardino, “¡quedate piola!” – uma locução 

verbal usada na Argentina para indicar uma atitude de tranquilidade, que seria o 

equivalente ao nosso “fica frio!”. E não para por aí, pois o “Bepi” é a forma invertida 

de Pibe, palavra do universo do lunfardo, derivado do genovês “pivetto”, garoto, 

menino. 

Por ser considerada no século XIX e início do XX uma linguagem marginal, o 

lunfardo, assim como outras palavras até mesmo de origem castellana, apresentava 

alguns léxicos usados em revés, o chamado “vesre”. Esse recurso era usado como 

barreira linguística por grupos marginalizados pela sociedade portenha, dificultando 

o entendimento dos sujeitos que não faziam parte do grupo. Atualmente, as 

expressões em lunfardo são largamente usuais em toda a cidade de Buenos Aires e 

por indivíduos de todas as idades, sexo e classe social.  

Outros exemplos são encontrados, como os vocábulos “calentona” – filha da 

puta, valentona, “ser quente” no sentido sexual; “deschavate” – verbo deschavar: 

falar os segredos, confessar; e “pelotuda” – idiota, imbecil, tonta. Esses vocábulos 

eram usados como insultos a prisioneiras que sofreram violação.  

[...] 
yo crucificada, manos y pies atados sobre una mesa helada. Ellos en 
pie de guerra: - Vamos calentuda, deschavate. Qué cómo, que 
cuándo, qué dónde fue la primera vez.  
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A esa chica, cuando la secuestraron, le preguntaron qué  
tortura prefería, la picana o que la violaran. Primero eligió  
la picana, pero luego pidió que la violaran.  
Al día siguiente, un guardia le preguntó:  
-¿Qué te pasó anoche?  
-Me violaron, señor.  
-¡Pelotuda! (una cachetada), a vos aquí nadie te hizo  
nada! -¿Entendiste?  
-Sí, señor.  
-¿Qué te pasó anoche?  
-Nada, señor.  
Nunca Más.  
Ana María Careaga (USMN, 2007, p. 22-23)23. 
 
 

Observar essas ocorrências implica estudar as representações sociais na 

variedade de vozes que encontramos no tecido do romance-testemunho USMN. Isso 

marca a impossibilidade de ler um texto literário desvinculado do mundo concreto do 

qual ele faz parte (BAKHTIN, 2015). Também vale ressaltar que se analisarmos 

todas as vozes aqui já expostas à apreciação, veremos que a personagem-

narradora não é soberana, ela é uma das vozes do romance.   

Para exemplificar um pouco mais essa discussão, tomemos também o título 

da obra em estudo como uma refração em que o contexto externo se incorpora na 

obra, e ao tornar-se interno deixa de ser o real, visto que o romance não refrata o 

mundo, mas sim discursos sobre o mundo.  

 Ao lermos Una sola muerte numerosa sem estabelecermos um vínculo com 

o exterior – o contexto histórico de que trata o livro e até mesmo sua 

intencionalidade política –, as palavras que o compõem não passariam de um 

ordenamento paradigmático no qual reconheceríamos um artigo indeterminado 

(una), um adjetivo (sola), um substantivo (muerte) e outro qualificador (numerosa).  

Ainda sem estabelecer contato com o contexto sociológico, seria possível 

uma apreciação sintagmática, visto estarmos diante de um enunciado cujo conjunto 

                                                           
23

 […] 
Eu, crucificada, mãos e pés atados sobre uma mesa gelada. Eles preparados para entrar em ação: -  
Vamos, filha da puta, confessa. Como, quando, que lugar, onde foi a primeira vez. 
A essa moça, quando a sequestraram, perguntaram qual tortura preferia, a arma de choque ou que a 
violentassem. Primeiro escolheu a arma, mas logo pediu que a violentassem. 
No dia seguinte, um guarda perguntou-lhe: 
- O que te aconteceu ontem a noite? 
- Me violentaram, senhor. 
- Idiota! (uma bofetada), aqui ninguém te fez nada! - Entendeu? 
- Sim, senhor. 
- O que te aconteceu ontem a noite? 
- Nada, senhor. (Tradução nossa) 
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de palavras expressa um sentido por si mesmo. Esse sintagma se classificaria como 

nominal, uma vez que o núcleo do constituinte sintático é um nome – “muerte”. E por 

que sabemos disso? Porque todos os elementos combinatórios (“uma”; “sola”; 

“numerosa”) desse sintagma ocorrem em função do núcleo, que é a palavra mais 

importante desse sintagma. Até aqui temos uma leitura estrutural que, mesmo não 

estando completa, nos guia só para a estrutura sintática do sintagma, e não para 

seu sentido, principalmente, no que tange a sua relação com a narrativa.   

Caso percorramos um circuito de exploração do sentido desse sintagma, 

esbarramos de imediato em um constituinte sintático paradoxal que une ideias 

divergentes. O constituinte sintático “una muerte” se contrapõe a “muerte numerosa”. 

Isso posto, estamos diante de uma construção enunciativa que, para expor uma 

ideia sobre a realidade, materializa essa realidade com expressões contrárias à 

lógica convencional, como é o caso da sentença “una muerte numerosa”.  Observar 

essa esfera paradoxal tampouco corrobora ainda para a observância da direção 

dessas palavras-raios em sua simultaneidade de reflexão e refração da realidade. 

Isso ocorre porque estamos ainda presos ao enunciado isolado de seu contexto. 

 À vista disso, queremos dizer, seguindo os pressupostos bakhtinianos, que 

para chegarmos à compreensão do enunciado – “una sola muerte numerosa” – 

teremos que nos debruçar sobre a significação e não nos determos sobre a 

explicação desse enunciado, uma vez que o movimento de explicação está para o 

exercício de uma só consciência e a significação se constrói “na interação, e o 

universo da cultura tem primazia sobre a consciência individual” (FARACO, 2009, 

p.12). 

A compreensão enunciativa, dessa forma, converte-se em atividade 

dialógica entre, no mínimo, duas consciências, dois sujeitos, saindo da esfera de um 

ato passivo (um mero reconhecimento) e indo em direção “de uma réplica ativa, uma 

resposta, uma tomada de posição diante do texto” (FARACO, 2009, p. 42).  

Esse percurso de réplica ativa nos conduz a inquietudes frente ao título da 

obra, provocadas por inquirições como: Quem a profere? Por quê? Quando? Qual 

relação de sentido entre o título e a obra? Então começamos a trilhar nossa 

compreensão para o encontro das cosmovisões que subjazem ao texto, partimos 

para as orientações axiológicas que envolvem a singularidade do evento enunciativo 

em seu contexto. 
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Sem a torrente de perguntas para compreender, não chegaríamos ao fio 

condutor de seu mais profundo sentido frente à realidade a que se refere. Não 

teríamos sido, por exemplo, conduzidos ao jornalista e escritor argentino Tomás Eloy 

Martínez (Tucumán, 1934 – Buenos Aires, 2010), de quem o enunciado foi 

capturado para estampar a narrativa strejilevichiana – Una sola muerte numerosa.  

Partimos no encalço enunciativo primário e fomos conduzidos ao prólogo da 

primeira edição do livro Lugar común, la muerte (1979), de Eloy Martínez. Exilado 

em Caracas (Venezuela) de 1975 a aproximadamente 1991, por razões políticas 

durante a Ditadura de Videla, Martínez escreveu os relatos de ficção testemunhal 

depois de catástrofes como a de Hiroshima e Nagasaki, dentre outros relatos que 

tratam da banalidade maléfica do ser, mas também dos instantes de consciência 

que muitas vezes aflora na natureza humana em sua precariedade e fragilidade ante 

a morte iminente. Ele passeia pela inquietude mórbida individual para mergulhar na 

imensidão das mortes em massa. A fala desse escritor reverbera, pois, em direção a 

contextos de violência, alucinação e perecimento. 

[…] Desde 1975, todo mi país se transfiguró en una sola muerte 
numerosa que al principio pareció intolerable y que luego fue 
aceptada con indiferencia y hasta olvido. Así lo perdimos. Siempre 
creí que, entre las vanas distracciones del individuo, ninguna es tan 
torpe como el afán de propiedad.   
Somos de las pasiones, no ellas de nosotros. ¿En nombre de qué 
fatuidad, entonces, pretendemos ser los dueños de una cosa? 
Concedí que la muerte era, como la salvación o la tortura, un 
privilegio individual. Ahora sé que ni siquiera ese lugar común nos 
pertenece (MARTINEZ, 1979)24. 
 
 

A fala de Eloy Martínez remete à “guerra sucia”, período sangrento da 

Ditadura liderada pelo General Videla (1975-1983). Ele escreve esse prólogo em 

1978, em Caracas, durante sua temporada de exílio. Seu discurso, anos depois, 

vem à tona em diálogo com outra narrativa, o relato testemunhal de uma 

sobrevivente dos porões de tortura da ditadura, o relato ficção-documento da 

escritora Nora Strejilevich.   

                                                           
24

 […] Desde 1975, todo meu país se transfigurou em uma só morte numerosa que a princípio 
pareceu intolerável, mas que logo foi aceita com indiferença e até esquecimento. Assim o perdemos. 
Sempre acreditei que, entre as vãs distrações do indivíduo, nenhuma é tão indecorosa quanto o afã 
de propriedade. 
Somos das paixões, não elas de nós. Em nome de que fatuidade, então, pretendemos ser os donos 
de uma coisa? Convim que a morte era, como a salvação ou a tortura, um privilégio individual. Agora 
sei que nem sequer esse lugar comum nos pertence. (Tradução nossa) 
 



53 
 

Desse modo, é possível adentrar a compreensão do texto-título Una sola 

muerte numerosa em toda sua extensão de valores, toda sua dimensão axiológica. 

As palavras título estão envoltas em outra atmosfera social de discursos. Na 

verdade ela amplia-se, admitindo uma diversidade de vozes e nexos entre os 

heterodiscursos sociais e seus contextos, que se conectam na dor da perda da 

morte por assassinato, na destruição em massa. E essa compreensão só se 

apresenta quando saímos do âmbito da estrutura, quando descortinamos os sujeitos 

e seus contextos enunciativos, quando efetivamente associamos linguagem e 

sociedade. 

Na voz do exilado, Una sola muerte numerosa está em consonância com o 

sentimento de degredo, banimento, espécie de morte por não poder estar na terra 

natal, somado à perda de outros direitos que se acredita serem individuais, como o 

direito à morte digna, o direito a experienciar o processo irreversível de cessação da 

vida, sem que tenha que conviver ante-mortem na coletividade de campos de 

concentração, guerra, extermínios, genocídios. Todos vamos morrer, para todos os 

viventes a morte é “lugar comum”, é a certeza líquida e certa de que um dia 

desencarnamos. Mas as condições de morte deveriam ser também um direito, e não 

uma imposição de força, e não proveniente do saque de direitos civis, do 

desrespeito à condição humana.  

Em Eloy, lugar común, la muerte, também é a irrelevância de se matar, de 

se exterminar em massa. As manipulações políticas para a manutenção do poder 

revertem-se na banalização do mal enquanto violência de grupos, destacando 

dentre esses o próprio Estado. Trata-se da crueldade desmedida e até escolhida 

politicamente.  

Na voz de Nora, tem-se então a confirmação dessa banalização da 

violência. Una sola muerte numerosa não é uma hipótese ou sentimento construído 

por um exilado em razão de sua condição de desterrado, senão um fato de caráter 

até perpetuo se pensarmos nos desaparecidos. Sim, a narrativa de Nora Strejilevich 

externa que continuamos vivendo os tempos sombrios ditatoriais, aos moldes da 

Segunda Grande Guerra, tempos e manobras de aniquilamento cujas penumbras do 

mal gerado pelo terror de Estado atravessam anos e gerações e exterminam muitos 

ad infinitum. 

Essas constatações acerca do título da obra Una sola muerte numerosa 

(2007) só se manifestam enquanto significação porque foram observadas levando 
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em consideração o título, o contexto e a narrativa em sua totalidade. O signo 

complexo do romance strejilevichiano – que não brota de um só enunciador, mas 

sim da tensão de vários discursos: cartas, depoimentos de presos políticos à 

CONADEP, fragmentos de discursos políticos, biografias, fragmentos de cantigas e 

jogos infantis, relato de sequestrados etc – deixa claro que a narrativa em estudo é, 

sim, um todo verbalizado heterodiscursivo e heterovocal, bem como heteroestilístico. 

Todos os enunciados do romance levam à baila distintas vozes sociais refratadas 

esteticamente. A título de exemplo, expomos a página 13 do relato testemunhal de 

Nora. 

No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. 
                                                                     Emilio Massera 1976 
 
Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 
Tres pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo la 
ropa los libros un brazo una cadera un tobillo una mano. Mi cuerpo. 
Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de 
juguete me pisan pisa pisuela color de ciruela.  
El rito exorciza mis pecados en el templo del Ford Falcon sin chapas: 
templo verde con antena que acelera por Corrientes, a contramano, 
pasando semáforos en rojo sin que nadie parpadee. Lo de siempre. 
Pero no todos los días ¿o todos los días? se rompen las leyes de 
gravedad. No todos los días una abre la puerta para que un ciclón 
desmantele cuatro habitaciones y destroce el pasado y arranque las 
manecillas del reloj. No todos los días se quiebran los espejos y se 
deshilachan los disfraces. No todos los días una trata de escapar 
cuando el reloj se movió la puerta torció la ventana trabó y una gime 
acorralada por minutos que no corren. No todos los días una tropieza 
y cae manos atrás atrapada por una noche que remata su vida 
cotidiana. Una se marea por la vorágine de retazos, de ayeres y 
ahoras aplastados por órdenes y decretos. Una se pierde entre sillas 
dadas vuelta cajones vacíos valijas abiertas colores cancelados 
mapas destrozados carreteras inacabadas. Una apenas siente que 
los ecos modulan -¡te querías escapar!, ¡puta!-y que una boca 
inmensa la devora. Quizás murmuren voces conocidas: -ni ella ni él 
están en nada. Pero una está aquí, del otro lado, en este cuerpo 
precario: suelas tatuadas en la piel bota en la espalda arma en la 
nuca (USMN, 2007, p. 13).25 

                                                           
25

 Não vamos tolerar que a morte ande solta na Argentina. 
Uma magia perversa faz girar a chave de casa. Entram as pisadas. Três pares de pés executam seu 
deslocado sapateado sobre o solo a roupa os livros um braço uma cadeira um tornozelo uma mão. 
Meu corpo. Sou o troféu de hoje. Cabeça vazia, olhos de vidro. Os caçadores de brinquedo me pisan 
pisa pisuela color de ciruela.  
O ritual exorciza meus pecados no templo do Ford Falcon sem placas: templo verde com antena que 
acelera por Corrientes, na contramão, furando semáforos vermelhos sem que ninguém pisque/oscile. 
O de sempre. Mas não todos os dias, ou todos os dias se rompem as leis da gravidade. Nem todos 
os dias uma abre a porta para que um ciclone destrua quatro cômodos e destroce o passado e 
arranque os ponteiros do relógio. Nem todos os dias se quebram os espelhos e se desfiam/desfazem 
os disfarces. Nem todos os dias uma trata de fugir quando o relógio se moveu a porta torceu a janela 
travou e um gemido preso por minutos que não passam. Nem todos os dias uma tropeça e cai de 
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Esse fragmento inicia com a fala de Emilio Massera, comandante naval 

argentino que participou ativamente, junto com Rafael Videla e Agosti, do golpe que 

resultou nos anos de ditadura compreendidos entre 1975 a 1983 na Argentina. O 

enunciado de Massera entra em tensão com a descrição feita sobre a truculência do 

desaparecimento forçado de uma jovem a mando da Junta Militar da qual fazia parte 

esse comandante naval. 

Mas antes mesmo de avaliarmos a tensão discursiva entre as sequências 

enunciativas, vamos nos deter no enunciado de Massera, quando, em 1976, ele 

afirma, em um discurso, que aquela junta militar não iria tolerar que a morte andasse 

solta na Argentina. Ora, perguntaríamos: não iria tolerar que tipo de morte andasse 

solta? Morte a quem ou a que público? Que circunstâncias de morte? Fatalmente 

entramos no território das linguagens totalitárias e suas estratégias discursivas para 

a manipulação política.  

O enunciado de Massera filia-se a um “super-relato” histórico oficial da 

ditadura. Um relato cujos componentes fundamentais dessa narração foram 

rigorosamente pensados para manipular a verdade por trás das prisões indevidas e 

justificar os sequestros e as mortes, criando uma ordem social favorável aos 

desmandos da “guerra sucia”.  

No processo dialógico a interdiscursividade está presente, visto que o 

enunciador acaba por incorporar enunciados anteriores, rechaçando-os ou os 

assimilando em sua fala, em uma aquiescência, em um convívio polifônico. No caso 

exemplificado, a voz do general Massera, em consonância com discursos 

totalitários, os assimilou e os incorporou. Contrapõe-se a esse discurso o discurso 

da personagem-narradora Nora.  

O conjunto de vozes e enunciados são constituintes da imagem artístico-

simbólica do produto ideológico, que é a narrativa objeto de estudo.  Assim, fica 

claro compreender por que o romance assume uma importância para o Círculo de 

Bakhtin. Especialmente o próprio pensador que dá nome ao grupo de estudiosos 

                                                                                                                                                                                     
mão amarradas nas costas por uma noite que arremata sua vida cotidiana. Uma fica tonta pelo 
turbilhão de partes de imagens, de „ontens‟ e „agoras‟ esmagados por ordens e decretos. Uma se 
perde entre cadeiras dando voltas gavetas vazias malas abertas cores canceladas mapas 
destroçados estradas inacabadas. Uma mal sente que os ecos modulam – querias escapar!, puta! – e 
que uma boca imensa a devora. Talvez vozes conhecidas murmurem: - nem ela nem ele estão 
envolvidos em nada. Mas uma está aqui, do outro lado, neste corpo em estado precário: solados 
tatuados na pele bota nas costas arma na nuca. (Tradução nossa) 
 



56 
 

considera o romance uma manifestação linguística complexa, sendo a soma tensa 

de vários discursos com sua diversidade de linguagem e de ideologias, de modo que 

a redução do romance em um discurso único causa perdas para efeito de análise.  

 

3.2 A CATEGORIA DE ANÁLISE – VIOLÊNCIA – COMO TEMA POLÍTICO E SUA 

APROXIMAÇÃO COM O UNIVERSO LITERÁRIO NA ARGENTINA 

 

 De fato, não encontramos estudos, em nossas academias, que visem à 

apreciação temático-formal da produção literária, notadamente de relatos 

testemunhais de confronto ao sistema de terrorismo de Estado na Argentina, no 

que concerne especificamente à obra de Strejilevich. Dessa forma, nossa proposta 

de estudo se mostra como uma contribuição aos estudos sobre as relações entre 

literatura argentina produzida nas décadas de 1980-90 e o Estado tecnocrático-

militar instaurado com o golpe de 76.  

Nossa categoria de análise de caráter temático – violência de estado – se 

legitima frente a outras possibilidades de destaque categórico para análise, 

primeiro, sobretudo, pelo contexto histórico da contemporaneidade que, desde o 

século XX, encontra nexo entre a biopolítica e a violência estatal, “fenômeno 

elevado ao paroxismo nos regimes totalitários, mas presente também nas 

democracias liberais contemporâneas sob a forma da generalização do estado de 

exceção” (DUARTE, 2013, p. 17), que presencia a emergência, desde então, do 

nascedouro de escritos testemunhais de sobreviventes de guerras, de campos de 

concentração e de ditaduras. 

O segundo contexto de favorecimento ao destaque para a categoria de 

análise desses escritos ser a violência de Estado militar se deve, sem dúvida, ao 

surgimento dos testemunhos nascidos das catástrofes e genocídios perpetrados no 

século XX, gerando uma nova onda de registros oriundos de testemunhas 

primárias que vivenciaram o terror. O evento catastrófico conduz ao discurso do 

ponto de vista subjetivo, priorizando a perspectiva das vítimas. Esse panorama nos 

impulsiona a investigar a materialidade textual desses registros e enxergá-los como 

uma atualização literária historicamente nova no contexto latino-americano, a partir 

dos anos de 1960, principalmente, e como testemunhos produzidos em razão dos 

terrorismos de Estado dos regimes ditatoriais.  
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A produção literária, é sabido, tem uma certa margem de autonomia em 

relação à construção histórico-material da sociedade. Cientes disso, evitamos dar 

tratamento reducionista aos textos em análise que os tornem meros pretextos para 

a leitura de ideias prefixadas historicamente. Assim, procuramos estabelecer uma 

homologia assimétrica entre a violência representada e a história argentina no 

período mais recente de autoritarismo. Seguimos, portanto, a linha de concepção 

de diálogo entre literatura e sociedade. 

O equilíbrio na leitura das obras consiste em meta de modo a evitar leituras 

puramente imanentes ou formalistas que venham a negar a referencialidade dos 

textos ou que se debrucem unicamente sobre leituras historicistas, desprezando a 

construção artística dos romances. 

Por fim, apesar de existirem trabalhos no exterior, sobretudo na Argentina, 

sobre o tema literatura de testemunho, eles gravitam em torno de enfoques como 

exílio e identidade, memória coletiva, trauma, direitos humanos e testemunho de 

resistência feminina, mas nenhum tem como tema central a violência militar e sua 

representação. Assim, acreditamos reunir pertinentes motivações para a 

abordagem da violência de Estado em Una sola muerte numerosa, verificando 

como a questão histórica passa à literalização nos testemunhos. 

A análise centrada na violência de Estado na obra exige, contudo, 

relacionar o tema com outras categorias analíticas em desdobramento que venham 

a enriquecer ou nos fazer entender a representação do enfoque central. Nesse 

sentido, destacamos os seguintes aspectos na obra Una sola muerte numerosa 

(USMN, 2007): a descontinuidade do discurso (fragmentação) e a polifonia traduzida 

na multiplicidade de vozes da vida social, cultural e ideológicas representadas na 

obra. 

O evento do golpe na Argentina é lembrado desde 1984, quando foi 

entregue o relatório Nunca Más, da Comissão Nacional de Desaparecimento de 

Pessoas (CONADEP), e em 2010 o Ministério da Educação da Nação (Argentina) 

lançou o livro Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argentina, para ser 

estudado em todo o país como um incentivo à memória do povo argentino que 

sofreu, durante os anos de obscuridade vividos de 1976 a 1983, a chamada 

“Guerra Sucia”.  

No Brasil, os anos de chumbo são relembrados e discutidos desde 2012 

com a Lei 12528/2011, com a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), 
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tendo por finalidade apurar graves violações de direitos humanos ocorridos entre 

18 de setembro de 1948 e 5 de outubro de 1988. Ambas as iniciativas – da 

Argentina com o livro, o relatório Nunca Más e a instauração da CONADEP, e do 

Brasil com a lei para a criação da CNV – são fortes indícios histórico-materiais da 

sociedade que se nega a calar frente a esses eventos. Os testemunhos 

estabelecem, então, uma oportunidade de diálogo entre literatura e sociedade, 

trazendo à tona as vozes dos alvos da violência. 

Cabe ressaltar que nossa leitura estabelece uma tessitura equilibrada entre 

a formalidade dos textos e suas referencialidades históricas, engendrando uma 

linha de raciocínio multidisciplinar por se respaldar em conceitos extraídos também 

de outras disciplinas, como a sociologia, a história e a filosofia, mas respeitando os 

textos literários, conscientes que somos de que é o texto literário que reclama sua 

fundamentação teórica, e não o reverso. 

É nesse contexto e com uma interseção bem marcada entre história, 

memória e literatura, que as obras em questão nos fazem inferir que o registro de 

testemunho não só está nas esferas jurídicas e históricas, mas sobretudo emerge 

na esfera do que tange o sobreviver representado literariamente. Essa emersão dá-

se pelo relato do próprio sujeito de um passado-limite, por atravessar os porões da 

morte em campos de concentração na ditadura de Videla.   

A obra do corpus abre espaço para o alerta da necessidade de se debruçar 

e refletir sobre o testemunho frente aos eventos literários no contexto da literatura 

latino-americana, ponto ainda em gestação recente iniciada nos anos de 1980. 

 

3.3. DO TESTIMONIO AO ROMANCE-TESTEMUNHO: VERTENTES DIFUSAS 

 

Ao iniciarmos nossos estudos sobre a obra Una sola muerte numerosa, nos 

deparamos primeiro com um labirinto literário chamado gênero testemunho. Na 

tentativa de sairmos ilesos ou menos danificados desse complexo “arquitetônico” – 

literatura de testemunho –, no qual não seremos poupados a transitar, elegemos um 

caminho sucinto e, por que não dizer, despretensioso, mas conscientes de que o 

tema não se esgota, mantendo-se em aberta questões teóricas.  

Esse caminho já era já previsível, visto não ser nosso foco teorizar sobre 

escrita testemunhal. No entanto, nos cabe, de fato, trazer a discussão do termo 

“testimonio”, uma vez que chamamos o livro da escritora Nora Strejilevich de 
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romance-testemunho, assim como ensaiarmos questões sobre as narrativas de 

testemunho em contexto latino-americano e, mais especificamente, no âmbito 

argentino, que é inerente à obra em estudo.  

Ante os nítidos impasses teóricos e a diversidade conceitual, trilhamos aqui 

uma rota possível, que visa chegar ao centro de nosso interesse e abordagem da 

forma mais esclarecedora que nós encontramos. Nesse emaranhado de veredas e 

possibilidades de interpelações sobre a questão, nosso primeiro passo dá-se pelo 

estado natural das coisas, o nascimento. Como e por que surge o termo “testimonio” 

na literatura latino-americana? A que contexto do entendimento ou noção de 

“testimonio” está associada a obra em análise?   

O termo “testimonio”, segundo George Yúdice (2002), carrega em si um 

maremagnum de significações, ainda que circunscrito ao contexto literário na 

América Latina. Acrescentamos a essa constatação um quadro mais agravado nos 

países de língua hispânica, onde de fato surge essa expressão atrelada à literatura. 

 Para esse estudioso, considerando a gênese do gênero literário, essa 

tendência de escrita testemunhal visou, em seus primórdios, valorizar a identidade 

de grupos subalternos e, não por acaso, com grande peso político. De acordo com 

Seligmann-Silva (2012), em termos gerais, essa literatura de testemunho, também 

no que se refere a seus primórdios, tem mais aplicação como um movimento de 

revisão da história sob a ótica dos oprimidos, dos marginalizados, dos que se 

encontram à margem do sistema de poder, constatação que corrobora com Yúdice. 

Mignolo (2001) também enxerga como um campo difícil de estudos a 

literatura de “testimonio”. Defende que há um emaranhado temático entre Literatura, 

História e Antropologia nesses textos, e entende que as divergências e similitudes 

entre os textos e essas áreas do saber em Humanidades pressupõe “um 

conhecimento compartilhado heterogêneo entre eles que produzem e interpretam os 

discursos.”  Além disso, alerta-nos o crítico que o “testimonio” produzido na América 

Latina, considerado desde seus primórdios, no final na década de 1950, cuja teoria 

encontra-se com Barnet, em 1967, trata-se de um gênero que, embora amplie o 

espectro de caminhos para seu estudo, traz-nos a angustia da incerteza de sua real 

natureza, tendo assim um perfil tão genérico que circula como um produto da 

literatura, da história, da antropologia e da ficção, ao mesmo tempo.  

 Ao considerarmos o contexto latino-americano, pode-se afirmar que há, 

nessas produções literárias, mormente entre as décadas de 60, 70 e 80 do século 
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passado, uma convergência entre política, literatura, antropologia e história, uma vez 

que é nesse lapso temporal que os escritos testemunhais nascem como uma 

tentativa de preenchimento das vacâncias gestadas durante todo o processo 

histórico vivido em vários países das Américas, assolados pelo medo e pelo terror 

dos regimes ditatoriais. À parte disso, o pesquisador brasileiro também aponta que 

se trata de uma literatura que apresenta uma ampla esfera temática que perpassa 

campos que suscitam a discussão sobre exploração econômica, repressão de 

minorias étnicas e sexistas.    

No prólogo da segunda edição do livro La voz del outro, John Beverley e 

Achúgar (2002) retomam a questão reconhecendo de fato inúmeras vertentes de 

uso do termo e levantando outros questionamentos circundantes à esfera de quem 

testemunha, da voz que narra e da veracidade da narração testemunho. Na ocasião, 

Beverley e Achúgar asseveram que mais importante do que pôr em dúvida a 

autenticidade narrativa dos sujeitos que testemunham, sejam esses guerrilheiros, 

indígenas, homossexuais, mulheres, pobres, negros, mendigos, presos políticos, ou 

discutir se a narrativa é ou não testemunhal, é deter-se na ideia de subalternidade 

que subjaz a esses escritos.  

É a condição de marginados por uma cultura hegemônica dominante, 

conforme o pensamento pós-colonial, que vai efetivamente interessar. O prólogo da 

obra citada é uma explícita resposta crítica a outro antropólogo, David Stoll, que 

questionou, em 1999, o método do livro Me llamo Rigoberta Menchú, de captura das 

informações para a escrita da referida obra, pela então historiadora e antropóloga 

venezuelana Elizabeth Burgos-Debray.  

No encalço reflexivo do teórico norte-americano, nota-se que há um campo 

poroso frente à delimitação da literatura testemunhal ou até mesmo da tentativa de 

conceituação. O consenso que existe – e, ainda assim, muito discutido – é quanto a 

sua origem que se preenche de compromisso social no que tange, sobretudo, às 

lutas de classes, com a representação de sujeitos cujas vidas são “exemplares” de 

um grupo, de uma comunidade e/ou de uma etnia.  

O discurso testemunhal na abrangência latino-americana contemporânea se 

situa, portanto, em meados do século XX e emerge contrapondo-se a toda e 

qualquer forma de poder de setores hegemônicos. Esse traço é um diferencial dos 

testemunhos da Shoah, visto ser um discurso que se legitima na luta por um espaço 
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na esfera pública ao revés dos testemunhos oriundos dos sobreviventes do 

Holocausto. 

Em defesa de um pensamento plural da sociedade, nasce então o 

“testimonio” nos contornos das Américas, principalmente nos países de fala 

hispânica. Constitui-se de um enunciado ou gênero discursivo alternativo ao 

discurso hegemônico de poder. Esse se torna o ponto de partida da prática 

discursiva da chamada escrita testemunhal na atmosfera sociocultural de países 

como Nicarágua, Guatemala e Cuba, especialmente. Mas, considerando sua 

abrangência de discussão, a escrita testemunhal se reveste de aporias, próprias de 

realidades dialéticas, das quais o testemunho eclode, já que situam a historicidade 

desse gênero em variados contextos convulsivos desde guerras a revoluções, a 

catástrofes e a transformações sociais muito peculiares da Modernidade, sobretudo 

entre os séculos XX e XXI.  

 Desse modo, sobre a questão testemunho no contexto americano, não raro 

somos acometidos de dúvidas, imprecisões e perguntas sem respostas fechadas, 

aos moldes positivistas, mas impulsionados por provocações que vão além de um 

entendimento de superfície.  

Diríamos que dentro do contexto de escrita de “testimonio” cabem variadas 

questões que perpassam desde os campos antropológico, literário e histórico aos 

Estudos Culturais, com nenhuma possibilidade responsiva exata e/ou taxativa sobre 

o universo do testemunhal. Vale ressaltar que não se configura nosso objetivo 

responder essas aporias, visto não ser nem possível, nem configurar nosso foco de 

estudo, mas sim discutir o nascedouro desse gênero, fazendo todo o percurso de 

sua amplitude temática até chegar aos escritos e implicações relativas à violência de 

Estado, memória e trauma no contexto argentino. 

Desde 1969 essa expressão Literatura de “testimonio” vem circulando em 

livros e revistas por toda a América, principalmente a América Latina, mas 

padecendo de uma significação precisa e/ou até sinalizando, a partir dos anos 1980, 

a existência de duas concepções de literatura de testemunho no âmbito dos estudos 

literários americanos, que – a nosso ver – seguem em direções diferentes no 

universo da crítica literária, particularmente, na América Latina.  

Uma das correntes de estudos e escritos dessa literatura localiza-se no 

período de 1960-80. A crítica norte-americana a chama de literatura de “testimonio”, 
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e ela é caracterizada, primordialmente, pelo tom de lutas revolucionárias travadas 

em contexto latino-americano.  

Essa primeira corrente, nascida na crítica norte-americana, respira sua 

produção no complicado mecanismo de narração e transcrição textual de uma voz 

ideológica que precisa da transcrição de seu relato para defender seu lugar, sua 

classe, sua condição de sujeito exemplar de uma classe social, enfatizando seus 

valores e sua importância no seio comunitário em que vive. É a partir da voz dos 

excluídos do poder que nascem os primeiros textos do gênero “testimonio”.  

É dessa vertente que, no período de aproximadamente 20 anos, entre os 

anos de 1960-80, principalmente, a crítica literária norte-americana se acerca dos 

estudos do etnógrafo Barnet, para caracterizar de “testimonio” essa nova realidade 

da literatura produzida na América Latina. A proposta de Barnet aspirava propiciar 

espaço discursivo a comunidade de forma plural e é com essa mesma perspectiva 

que a crítica norte-americana, começa a traçar as linhas caracterizadoras de uma 

escrita de “testimonio”, que narrasse a vida de atores sociais que estivessem à 

margem do poder hegemônico branco, capitalista e eurocêntrico 

 Em 1966, então, a partir da obra Biografia de um cimarrón, se cunha o 

termo “Literatura de testimonio”, produzida pelas mãos de Barnet. Seguindo um 

método específico desenvolvido nos moldes de uma pesquisa no campo 

antropológico, essa obra é apresentada como um romance-testemunho. Narrada em 

primeira pessoa, foi baseada nas entrevistas feitas por Barnet a Esteban Montejo, 

negro de 105 anos, antigo escravo e insurgente da Guerra de independência em 

Cuba.  

À feita da entrevista romanceada, a obra de Barnet inaugura uma era de 

produções que passam a serem chamadas de “Testimonio”, e o antropólogo publica 

também um ensaio de caráter ético-epistemológico-estético, como forma de 

apresentação do gênero, intitulado “La novela de testimonio: socio-literatura”, que 

circulou na Revista Unión 4, em 196926. 

O etnólogo cubano caracteriza como literatura testemunhal os registros 

escritos resultantes de uma sólida sistematização de coleta de informação sobre o 

sujeito social alvo de estudo. Após as entrevistas, ocorre uma elaboração mediada 

do testemunho. Esse caminho de elaboração do texto tem seus indícios na literatura 
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 Informação retirada da obra La voz del otro, de Beverley & Achúgar (2002). 
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jurídica, na necessidade da precisão descritiva dos fatos, no que tange à “prova” da 

veracidade.  

 Nas palavras de Margaret Randall (2002), crítica norte-americana, o 

primeiro aspecto a considerar – na visão dessa escritora – é o etimológico de 

testemunho, que vem de testemunha e tem seu lugar primário na literatura jurídica, e 

não na literatura como poiesis. Ao trazer essa consideração como ponto de partida, 

sua fala está intrinsecamente ligada à noção de prova da veracidade dos fatos, 

aspecto justificado pela proposição desse gênero em seu nascedouro, 

principalmente como um veículo de revisitação da História oficial.  

 O segundo aspecto levantado pela escritora corrobora com a posição 

defendida por Barnet. Refere-se à coleta de dados para os escritos testemunhais, 

condição que, por sua vez, entra em consonância também com o que seja prova 

factual e com o processo de elaboração da narrativa de natureza testemunhal. Em 

outras palavras, todos os teóricos ou estudiosos que seguem Barnet vão considerar 

testemunho unicamente os textos ou narrativas que primam pela coleta de 

informações, seguindo um roteiro de entrevista, visão essa não admitida mais na 

atualidade. 

 Randall (2002) discorre ainda que o testemunho é um gênero realmente 

difícil, já que envereda pelo ensaio, pelo jornalismo, pela narrativa histórica e/ou pela 

autobiografia. Podemos apresentar como símbolo emblemático desse tipo específico 

do gênero “testimonio” o livro Me llamo Rigoberta Menchú, da ativista guatemalteca, 

filha da etnia indígena Quiche-maia e camponesa, Rigoberta Menchú, escrito por 

Elizabeth Burgos-Debray (1983). 

Podemos dizer então que estas obras, Biografia de um cimarrón e Me llamo 

Rigoberta Menchú, são testemunhos mediatizados porque exigem a presença de 

dois sujeitos do saber e, assim, um sujeito pode mediar a fala do outro e registrar o 

seu saber, o seu exemplo, a sua condição de importância social.  

O sujeito que media é reconhecido por seu saber acadêmico, geralmente um 

antropólogo; o outro sujeito, por seu saber exemplar. Mas a nosso ver esse caminho 

de registro também é uma forma de controle hegemônico. 

 Assim, essa condição de escrita a que nos referimos acima, explicando 

melhor, nasce do trabalho de dois narradores, um narrador “de ofício”, letrado, 

respeitado em sua área letrada de atuação e que não faz parte do universo produtor 

do conhecimento sobre o qual escreve; e de um outro narrador – figura exemplar – 
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que integra os espaços e contextos produtores legítimos dos saberes narrados no 

testemunho mediatizado e a rigor analfabeto ou semi-analfabeto, que depende do 

narrador escrevente.  

O escritor identifica-se com a vida do iletrado, tornando-se mecanismo de 

sua voz na forma escrita e, desse modo, com funções bem marcadas, a função do 

letrado é recolher e reproduzir de forma fiel a voz do subalterno que narra. O 

subalterno, sujeito de uma condição marginalizada da sociedade, é detentor de um 

saber, ou saberes, cuja experiência de vida tem carregada em suas vivências a 

possibilidade de contraposição ao discurso da História oficial (DE MARCO, 2004). 

Assim, o poder hegemônico detentor também da escrita da História vê-se 

ameaçado na transcrição solidária do organizador do texto testemunhal que, ao 

reproduzir o discurso daquela voz, geralmente excluída ou apagada socialmente, 

descortina as sombras da exploração do homem pelo homem, permitindo o 

aparecimento de uma outra História, protagonizada por outros sujeitos.  

Essa ameaça se legitima como uma ruptura do discurso hegemônico de 

poder, ao registrar uma voz representativa de uma classe, de uma comunidade, de 

um segmento social, geralmente, oprimido. As informações escritas estão a serviço 

da proteção da outra verdade histórica e da amplificação de como olhar essa 

sociedade heterogênea a partir da escuta dessas vozes esquecidas. E esses 

escritos seguem regras, dentre elas a idoneidade da fonte das informações.  

Após esse apartado, chamando ainda a fala da escritora Randall, os escritos 

mediatizados ou entrevistas para a construção desses testemunhos devem seguir 

um roteiro básico de escrita: 1. Recolher diretamente as informações (fontes diretas); 

2. Particularizar a voz de quem fala como exemplo identitário e protagonizador do 

fato narrado; 3. Preservar a originalidade do fato narrado (a isso ela chama de 

inmediatez: buscar descrever o fato vivido de quem o viveu realmente, um 

sobrevivente, um ativista, etc); 4. Usar material de apoio para validar as informações 

(documentos, revistas, entrevistas ou quaisquer outros materiais que ajudem a 

confirmar o fato ou os fatos narrados); e, por fim, 5. Ter valor estético. Guiados por 

esses passos, os escritores mediadores e seus informantes teriam a oportunidade, 

na visão da pesquisadora, de fazer a história real emergir. 

Generalmente la técnica de entrevista figura com prominência dentro 
del testimonio.  
Hay uma estrecha relación entre el testimonio y la historia.  
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En algunos países se habla de historia oral, la historia contada por, y 
recogida de, los que la han hecho o la siguen haciendo. En el mundo 
de hoy se reconoce más y más el valor indiscutible de este tipo de 
historia. Esto no descuenta la labor necesaria del historiador llamado 
convencional: el rastro de archivos, etc., se combina con el 
testimonio vivo para darnos uma visión más completa de un hecho, 
grupo o lugar.   
Posiblemente es ahora que tenemos la oportunidade de hacer 
historia „‟por primera vez en la historia”. Em las etapas anteriores al 
capitalismo, e incluyendolo, la historia la escribían casi siempre las 
clases dominantes (RANDALL, 2002, p. 36. In: BEVERLEY & 
ACHÚGAR, 2002).27 
 
 

O sentido de fazer história, defendido por Randall e Barnet, tem sua razão 

quando sugere a pobreza dialética de alguns escritos históricos, elaborados a 

serviço de uma elite. O apagamento de discussões mais provocativas acerca de 

questões multiculturais e processos históricos de exploração de classe faz das 

narrativas “testimonio” um escape ou alternativa à transmissão e ao registro de 

complexos ordenamentos sociais.  

Embora compreendamos os argumentos e o contexto no qual foram 

produzidos, não deixemos, contudo, de fazer três ressalvas sobre as colocações da 

escritora norte-americana. Primeiro, que todo enunciado é uma construção social e, 

em sendo assim, eivado de ideologia e, por isso, é difícil ter uma absoluta isenção 

de valores por parte do que escreve o relato. Queremos alertar, com isso, que os 

valores do mediador subjazem à fala do depoente. 

Diante de qualquer texto, portanto, há que se ter uma leitura crítica, mesmo 

para esses chamados e descritos por ela de “testimonio”, pois eles podem também 

defender uma parcela e eliminar outras, perpetrando um maniqueísmo social, 

contrário, então, a uma visão realmente dialética da sociedade, principalmente se 

levarmos em conta sua defesa de escrita.  

Segundo, porque Randall fala dos primórdios e de um tipo específico de 

texto testemunhal, não de todo e qualquer texto assim nomeado ou reconhecido 
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 Geralmente a técnica de entrevista figura com proeminência dentro do testemunho. 
Há uma estreita relação entre o testemunho e a história. 
Em alguns países fala-se de história oral, a história contada por, e recolhida daqueles que a fizeram 
ou que a seguem fazendo. No mundo de hoje reconhece-se mais e mais o valor indiscutível deste 
tipo de história. Isto não desconsidera o trabalho necessário do historiador denominado convencional: 
o rastro de arquivos, etc., combina-se com o testemunho vivo para dar-nos uma visão mais completa 
de um acontecimento, grupo ou lugar. 
Possivelmente, é agora que temos a oportunidade de fazer história “pela primeira vez na história”. 
Nas etapas anteriores do capitalismo, e incluindo-o, a história era escrita quase sempre pelas classes 
dominantes. (Tradução nossa) 
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como um testemunho. Contrapõe-se, então, ao pensamento de Berveley, pois só 

reconhece como pertencentes à categoria „testimonio” os escritos mediados, 

defendedo uma forma de como e por que escrevê-los.  

Terceiro, e por fim, ao determinar o modo de escrita, Miguel Barnet e 

Randall fecham e limitam o expectro daquilo que pode, enquanto materialidade 

textual, ser considerado “Tetimonio”. Esses pensadores não admitem outra estrutura 

narrativa nos testemunhos, se não as que seguem uma orientação de registro 

etnográfico. Assim, textos híbridos, repleto de enxertos de gêneros discursivos e/ou 

outras formulações estruturais de narrativas existentes na atualidade, a exemplo de 

USMN, são por eles desconsiderados.  

Entretanto, essa literatura se torna tão recorrente e marcante no cenário 

literário latino-americano que ganha, inclusive, um patamar de categoria de 

premiação literária na instituição Casa de las Américas, em Cuba. Sem dúvidas que 

a criação da categoria testemunho em concursos literários organizados pela referida 

entidade, além da insistente forma de escrita preconizada por intelectuais, como 

Barnet e Randall, de declarado vínculo ideológico de resistência, deixa exposto um 

interesse também político, como se fosse uma estética da conscientização das 

vozes marginais.  

Contudo, suas posturas e iniciativas foram pioneiras na exortação reflexiva 

do porquê do nascimento dos chamados “Testimonios”, focalizando a importância da 

releitura da história oficial em países cujos contextos históricos têm em seus berços 

nascentes profundos processos de exploração. Dessa maneira, a alusão a Barnet e 

à fala de Margaret Randall se justifica na nossa pesquisa por dois aspectos: 

primeiro, pelas contribuições de ambos para compreendermos o processo histórico 

desses textos, mesmo que defendam uma escrita controlada; e, em segundo lugar, 

por serem os pioneiros a defenderem que os testemunhos oportunizam enxergar a 

realidade social de forma multidimensional.   

No entanto, a partir da década de 1970 outras narrativas surgiram rompendo 

com os parâmetros de escrita testemunhal pré-estabelecidos, à luz de uma 

perspectiva antropológica e etnográfica. Essas narrativas foram reconhecidos pelo 

público como testemunhos, sendo pois, assim, também apresentadas por seus 

escritores como escritas testemunhais. É exato nesse novo prisma que está à obra 

USMN. 
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Esse nosso caminho de apresentação do termo, relembrando seus primeiros 

passos, vem à baila a título de informação. Ficamos mesmo com as defesas de 

Yúdice (2002) sobre o gênero “Testimonio”, que o considera um gênero complexo de 

diversas formas composicionais para documentar a voz do universo de 

subalternidade dos que estão à margem da sociedade detentora do poder. 

 

Testimonio‟ es un término que se refiere a muchos tipos de 
discursos, desde la historia oral y popular (people´s history) que 
procura dar voz a los “sin voz” hasta textos literários como las 
novelas-testemonios de Miguel Barnet y aún obras de complejas 
composición documental como Yo el supremo, de Augusto Roa 
Bastos (YÚDICE, 2002, p. 221).28 
 
 

Ao avançar sobre o “testimonio”, é prudente recordar Selligmann-Silva 

(2002), que nos alerta sobre a intraduzibilidade dos conceitos de testemunho, se 

tomamos o paralelo entre o caso alemão “zeugis”, bem como à literatura a esse 

conceito atrelada, e o “Testimonio”, conceito instaurado na literatura latino-

americana. Selligmann-Silva aponta que tais conceitos – cada um a seu modo – têm 

eixos diferentes em seus usos e motivação de surgimento.  

Em um primeiro momento, o estudioso brasileiro aponta que o “zeugis”, do 

alemão testemunho, para o universo germânico, nasce resultante de contexto 

considerado único, o Holocausto dos judeus durante a Segunda Grande Guerra, 

com o signo da história como trauma, a partir do evento Shoah, como algo singular 

e, por isso, incomparável a qualquer outra catástrofe humana, desenvolvendo-se, 

desse modo, um dos topos de estudo, que seria sua radical unicidade.  

Ainda no contexto germânico, a testemunha é analisada em seus escritos à 

luz de teorias psicanalíticas, sejam na linha freudiana principalmente, ou lacaniana, 

bem como sob a perspectiva do entrecruzamento de estética e ética, preconizada 

por Adorno (2003), deixando em segundo plano uma leitura calcada na Filosofia do 

poder ou nas que adentram as temáticas dos Estudos Culturais.  

No contexto latino-americano, afirma Seligmann-Silva (2002), o testemunho 

assume um caráter plural temático ao esforçar-se para representar os interesses 

revolucionários dos oprimidos. Trata-se de uma revisão histórica do ponto de vista 
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 “Testemunho” é um termo que se refere a muitos tipos de discursos, desde a história oral e popular 
(história das pessoas) que procura dar voz aos “sem voz”, até os textos literários como os romances-
testemunhos de Miguel Barnet e ainda obras de complexa composição documental como Yo el 
supremo, de Augusto Roa Bastos. (Tradução nossa) 
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dos explorados economicamente ou marginalizados, uma literatura com forte 

tendência ao documentário. Fato esse que fez o pesquisador lembrar Ángel Rama 

em seu artigo “dez problemas para o romancista Latino-americano”29. O artigo de 

Rama aponta que o gênero romance na América latina tem a tendência de refazer a 

história, contando as vicissitudes das inúmeras classes sociais, por meio de 

romances com forte criatividade estética, elaboração de novos estilos a dialogar todo 

o tempo com os desdobramentos sociais do continente e acenando a uma 

cosmovisão plenamente integrada ao seu tempo.  

Dessa forma, a pluralidade de vozes no universo americano oportuniza 

variados testemunhos e, consequentemente, nasce uma diversidade textual e uma 

profusão de possibilidades analíticas de suas narrativas. Assim, o evento gerador do 

testemunho não é único e a voz que testemunha está na posição muito mais de 

comprovar os fatos. 

 Sobre isso, corrobora com Seligmann-Silva a professora Valeria De Marco, 

ao afirmar que 

Considerando a necessidade de rigor na atividade da crítica literária, 
cabe, em primeiro lugar, reconhecer a avaliar no âmbito estritamente 
teórico a existência de duas grandes concepções de literatura de 
testemunho, bem como o fato de que elas não dialogam entre si até 
o momento. Uma delas desenvolve-se no âmbito dos estudos sobre 
a literatura latino-americana; outra é dominante no campo da reflexão 
sobre a shoah, termo amplamente utilizado para substituir a palavra 
Holocausto. Ambas entendem ser a mimesis, a natureza da 
literatura; no entanto, desenvolvem indagações bastante diversas 
sobre as possibilidades de a palavra representar a realidade, 
formulando, no limite, hipóteses antagônicas de interpretação da 
produção literária que tem sido designada pelo conceito de 
testemunho (DE MARCO, 2004, p. 1). 
 
 

Podemos, então, inferir na fala da pesquisadora que, embora sejam os 

escritos narratológicos produzidos por ambas correntes denominadas de literatura 

de testemunho, há que se considerar os meandros que conduzem essas narrativas 

em suas materialidades literárias. Assim, o pesquisador que se debruçar em uma 

narrativa dita ou classificada de testemunho tem que apurar sua observância ao 

material escrito, a fim de recolher vestígios que conduzam esse leitor a reconhecer a 

vertente que melhor ou mais se aproxima do relato.    

                                                           
29

 Esse artigo na versão em portugues está no livro organizado por Flávio Aguiar e Sandra Guardini 
T. Vasconcelos, intitulado Ángel Rama: Literatura e Cultura na América Latina, da Edusp, 2001.  
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A professora De Marco também alerta que esse tipo de exposição das 

referidas questões é relevante para tentar compreender o momento social, cultural e 

histórico de emergência de um modelo narrativo em que o subalterno é o portador 

da palavra. Assim, a classe periférica, sob a mediação de um porta-voz que elabora 

seu discurso, torna-se vista, referindo-se ao modelo desenvolvido por Barnet. Essa 

voz representada converte-se em uma voz exemplar, retomando aquela noção 

benjaminiana de que o narrador que conta sua história por ter vivido honestamente 

sua vida, sem sair de seu país, é digno de ser escutado, pois sua trajetória é prova 

de exemplo de resistência às futuras gerações. 

Ao voltarmos, no entanto, ao ponto central de nossa discussão para 

entendermos a razão de a obra USMN, de Nora Strejilevich, ser identificada como 

testemunho, chegamos a uma compreensão recente do conceito que está diluída 

nas discussões de estudiosos do tema, como Seligmann-Silva, Jaime Ginzburg, 

Jeanne Marie Gagnebin e Pablo Augusto Silva, dentre outros. Trata-se da 

percepção de que há uma crescente produção literária, cuja essência gravita nos 

traumas da sociedade contemporânea produzidos pela exposição da sociedade a 

uma violência extrema. Pode-se dizer, nesse sentido, que é uma literatura de quase 

mortos, sendo esses textos identificados como testemunhais. Esse caminho de 

entendimento se configura na segunda corrente de estudos sobre “Testimonio”, 

divergindo da perpectiva de Barnet.  

São escritos de sujeitos exprimidos por sistemas de opressão das mais 

diversas naturezas, e que expuseram suas experiências em uma escrita que não vê 

divisão entre ética e estética. Lançam-se ao público através de romances, cartas, 

autobiografias romanceadas, entrevistas e letras de música. Uma literatura que nos 

traz à tona temas-limites como torturas, genocídios, encarceramento forçado ou não, 

mas falam a partir de suas experiências prisionais ou de guerras.  

Desse modo, o discurso romanceado strejilevichiano se enquadra nessa 

perspectiva ao construir sua narrativa tomando como ponto de partida sua 

experiência como ex-desaparecida do sistema ditatorial instaurado durante o 

governo do general Rafael Videla.  

O diálogo estabelecido entre a ficção e a realidade histórica da Argentina, no 

lapso de tempo da chamada “guerra sucia”, aponta mais que fatos, escancara um 

ente comum a todas as catástrofes humanas: o sobrevivente. A voz dos 

sobreviventes no testemunho é a voz da dor e do desalento que expõe suas feridas 
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e, por assim se portar, sua ação não é jurídica, já que nela a violência se encerra 

como a ação de maior relevância narrativa. Por excelência, o horror da ação violenta 

sofrida é que orquestra o testemunho, explicitando o expurgo do gênero humano, o 

apagamento total de sujeitos transformados em meros corpos.  

Trata-se de uma literatura que, segundo o pensamento de Agamben (2008), 

sinaliza o testemunho não como um quaestio juris, mas como um quaestio facti, pois 

o fato é mais importante que a ação jurídica, que vem em razão do horror vivido nos 

centros de detenção das ditaduras, das guerras, das prisões em geral, nos campos 

de refugiados etc. 

A voz poética que costura ou tenta estabelecer pontes entre o aqui e o ali 

das experiências que são registradas pelos sobreviventes é primordialmente 

percebida através da adesão de um emissor (ou emissores) da mensagem, do 

testemunho a um receptor (ou receptores). O encontro desses interesses faz surgir a 

convergência de construções de sentido da mensagem, que, no caso da narrativa 

USMN, há que considerar a pluralidade de códigos, de signos e gêneros textuais 

que integram a unicidade dialógica do objeto fruto do testemunhar.  

Tomamos agora fragmentos das duas primeiras páginas do livro USMN, de 

Nora Strejilevich, para exemplificar o modo peculiar da escritora iniciar seu 

testemunho. O texto da escritora argentina ganha vida, inicialmente por uma voz 

lírica – um poema –, estratégia que quebra, já de imediato e de forma bem abrupta, 

a expectativa tácita do testemunho linear e fluido a priori esperado.  

Vejamos, pois, de forma reflexiva, essa escolha – o poema – para começar o 

testemunho a partir da diferença básica e primária entre poesia e prosa, visto que o 

texto toma como ponto de partida o arquétipo desse último gênero. Nosso caminho 

começa por apresentar na perspectiva de Bakhtin a natureza desses dois gêneros, 

depois seguimos com uma leitura mais estrutural do que se convencionou por 

poema e prosa.  

De início há que deixar claro que a voz lírica compõe a obra USMN na 

condição de um gênero discursivo, que a nosso entendimento se faz presente por 

dois motivos: primeiro, como mecanismo de ruptura com a forma dos textos 

“testimonio” conhecidos como canônicos, a exemplo dos de Rigoberta Menchú e de 

Timermann; e, segundo, como mecanismo de costura da trama que, enquanto 

elemento constitutivo da composição da obra, não se configura como um gênero 

poético em sentido restrito, cuja “palavra se basta a si mesma e fora do seu âmbito 
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não pressupõe os enunciados de outro”. Há que considerá-la em razão do conjunto 

da prosa ficcional da obra em análise (BAKHTIN, 2015, p. 59). 

Conforme Bakhtin, o estilo poético desconsidera as linguagens alheias, em 

todos os sentidos, na possibilidade de vocabulário do outro, da semântica do outro 

ou de qualquer outra marca linguística que seja proveniente de uma alteridade. Esse 

aspecto elimina do discurso poético a própria noção de historicidade, de limites, de 

pressão social ou de permissividade, então dada aos heterodiscursos. Ainda 

seguindo os estudos de Bakhtin, isso se dá porque a consciência artística no gênero 

poesia “é totalmente imanente à linguagem, nesta se exprime de forma direta e 

imediata, sem apreciações, nem distâncias”.  Desse modo, entende-se que 

Em uma obra de poesia a linguagem se realiza como indubitável, 
indiscutível e abrangente. Tudo o que vê, compreende e pensa o 
poeta, ele vê, compreende e pensa, pelos olhos de uma determinada 
linguagem, em suas formas, e para expressão não há nada que 
suscite a necessidade de ajuda da linguagem do outro, alheia 
(BAKHTIN, 2015, p. 60). 
 
 

Na obra a voz lírica é evocada como efeito mimético de valorização de 

individualidade que almeja ser preservada, visto que a poesia permite uma 

expressão do eu que testemunha, sem que outras vozes sejam nesse momento 

evocadas. Faculta ao “eu” uma projeção que lhe foi roubada e interrompida pela 

repressão, não necessitando, pois, da linguagem de outro, trazendo para si, as 

atenções.  

Esse movimento de reivindicar um lugar é visível na obra. Assim, o poema 

permite que esse “eu”, vilipendiado de todas as formas, retome um pouco de sua 

dignidade, através do primeiro recurso ao seu alcance, a palavra. Falar de si, sem 

interferências, assumindo a posição de quem primeiro emite os fatos. No conjunto 

da obra, o sentido dessa voz faculta ao “eu” lírico uma posição de destaque e, por 

que não dizer, de poder, pois lhe restituem o direito audição de fatos sob a ótica do 

reprimido e não do repressor. O poema sinaliza o tom da verdade a ser ouvida no 

romance e, por isso, se converte também em elo de concatenação da narrativa, 

como veremos a posteriori, no capítulo de análise. 

Já, considerando o discurso da prosa, há por natureza um diálogo de vozes 

que desenvolve um diálogo social das “línguas” que ecoam no contexto sócio-

histórico. Assim, no âmbito da prosa literária encontramos a plena expressão da 

diversidade de vozes, que se aprofunda no romance. No romance temos a 
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concomitância de pontos de vista, avaliações, julgamentos, visões de mundo que se 

tencionam dialogicamente, agitando-se em uma malha de intenções. Isso quer dizer 

que o prosador não exclui de sua produção literária as vozes alheias, ao contrário 

disso, oportuniza a heterodiscursividade dos horizontes socioideológicos.  

A obra de Strejilevich aponta nessa direção com seu hibridismo, sobretudo 

quando organiza sua escrita apoiada em enunciados alheios, que se chocam entre a 

dissonância e a consonância provenientes das oscilações do clima social que aquela 

voz refrata. Em suma, temos uma relação simbiótica entre poesia e prosa na obra, 

começando pela quebra de estilo de um testemunho convencional através do 

recurso lírico do poema, além ser um estemunho recheado de variados gêneros 

textuais, que também se convertem em traços ruptores da escrita de um testemunho 

– considerando os moldes jurídicos de testemunho. Tais eventos de ruptura só são 

possíveis por se tratar de um testemunho romanceado. 

É o gênero romanesco que faculta ao artista-prosador, segundo Bakthin 

(2010), tecer o objeto romance como um multidiscurso social que permite, em sua 

tessitura, um jogo dialógico de intenções verbais que admite diversas formas e graus 

para dar unicidade enunciativa à narrativa. Por isso, explica-se o poema na abertura 

do texto testemunhal de Strejilevich, contrariando um modelo prévio e convencional 

de testemunho, uma vez que o leitor espera, portanto, nomes, dados, lugares, 

respostas claras e diretas de quem, onde e como aconteceu. Ou seja, elementos 

primários do tipo narrativo. Mas, ao invés disso, é a voz lírica que fará a conexão do 

narrador com a narrativa de posteriori e dará início ao texto.  

Essa escolha não se dá por acaso, pois o exercício de rememoração do 

trauma conduz a aporias, visto não haver palavras que possam simbolizar o choque, 

o sofrimento, mesmo sendo a linguagem um sistema abstrato e simbólico por 

excelência. Nota-se então, na escolha do poema, a primeira evidência desse 

impasse psíquico sofrido por quem testemunha e/ou vive o ato traumático, ao 

lembramos, por exemplo, que poiesis (poesia) também tem a acepção de fala ou 

linguagem travada.  

É duplamente simbólica a poesia dentro do contexto da narrativa do texto 

testemunhal, porque ela marca de imediato o truncamento, o não dito próprio do 

trauma, mas também marca a propriedade simbólica da relação do “Eu” e o mundo 

externo, que resulta na equação constituinte da poesia, “Eu” + objeto (mundo 

externo) = poema. Uma relação equacional, conforme Moisés (2003), estabelecida 
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entre o sujeito da expressão “Eu” e o objeto (mundo poeticamente representado), 

contemplando, dessa forma, dois movimentos simultâneos do “Eu“, como 

espectador e ator ao mesmo tempo do objeto.  

Essa particularidade ptolomaica da linguagem poética30 traz o hermetismo 

de um discurso que, sozinho, satisfaz a si mesmo. O dito do “Eu” se basta, não 

necessita de provas, contraprovas, eliminando a dialogicidade com outrem. No 

entanto, esse hermetismo de linguagem, o enunciado que satifaz a si, dentro de um 

romance, passa a ser componente constitutivo da unicidade dialógica da prosa 

romanesca, deixando de ser organicamente única, mas dialogando em tensão com 

outras linguagens. Nessa condição, a voz lírica integra-se ao fenômeno da 

dialogicidade interna, interagindo com as divergências individuais e com as 

contradições fecundadas pela pluralidade social e de vozes. 

Ainda não esclarecemos de todo o uso do poema como voz de abertura, 

contudo, diante do exposto, temos de forma mais clara o motivo: o poema lá está em 

razão de sua natureza indubitável de “Eu” traumático. Aquele que testemunha um 

fato, quando dá seu testemunho do que viu e/ou viveu, é considerado um elemento 

de prova, embora a mais débil das provas para a ciência jurídica, mas em nível de 

recurso linguístico resguarda-se todo seu peso daquilo que não se discute, aceita-

se. É o discurso de si mesmo. 

Esse enunciado lírico tinha de vir primeiro, pois o romance-testemunho é o 

único espaço em que a voz do “eu” não pode ser impedida de fala, embora no jogo 

discursivo dialógico com outras vozes ela possa ser contrariada diante do contexto 

histórico de ditadura. Mas, ali, enquanto texto lírico, ela se permite falar o que sente, 

à revelia do discurso alheio. 

O poeta é aquele que contempla o mundo sob sua ótica, subjetiva, 

particular, sendo a poesia o gênero do “Eu”, do subjetivo, do privado, mas que pode 

versar sobre valores universais. Desse modo, o “Eu” lírico – o primeiro a abrir a voz 

na obra em análise – está em consonância também com o testemunho, cuja 

prevalência enunciativa está em primeira pessoa do singular.  

No caso do testemunho, o ponto de vista subjetivo, conforme assevera 

Seligmann-Silva, geralmente costuma priorizar a perspectiva da vítima e, por assim 

                                                           
30

 Bakhtin (2015, p. 60) afirma que a linguagem de um gênero poético é um universo ptolomaico único 
e singular, fora do qual nada existe e nada é necessário. Entendemos com o adjetivo “ptolomaico” 
aquilo que se concentra em um centro, no caso em foco, no Eu lírico. Essa voz gravita em torno de si. 
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ser, não se mensura os qualitativos do momento traumático para esse “Eu” que 

testemunha. O poema é, portanto, a materialidade estética de dois aspectos, a 

dificuldade expressiva do sobrevivente do trauma e a magnitude subjetiva do 

testemunho. 

Assim, partindo do entendimento relacional poema-testemunho e 

testemunho-trauma, ângulos relacionais não excludentes, destacamos ainda outros 

aspectos que marcam essa aporia da fala de quem sofre o trauma. O poema 

começa com uma afirmativa carregada de niilismo e de incertezas: “cuando me 

robaron el nombre/fui una/ fui cien/fui miles/ y no fui nadie”. 

Essa afirmativa trabalhada em um jogo de diálogo entre um “eu” e um “tu”, 

formulado em pretérito indefinido do Espanhol (correspondente ao pretérito perfeito 

em Português), se inicia no poema com o “cuando”, que elimina a expressão direta 

da narrativa de quem?, quando?, onde?, pois não sabemos quem roubou, de quem 

roubou, nem tampouco, porque roubou o nome.  

Cuando me robaron el nombre 
Fui una    fui cien    fui miles31  
Y no fui nadie.  
NN era mi rostro despojado 
De gesto      de mirada       de vocal. 
 
Caminó mi desnudez numerada 
En fila sin ojos     sin yo 
Con ellos            sola 
Desangrado mi alfabeto 
Por cadenas guturales 
Por gemidos ciudadanos 
De un país sin iniciales. 
 
Párpado y tabique 
Mi horizonte 
Todo silencio y eco 
Todo reja todo noche 
Todo pared sin espejo 
Todo copiar una arruga 
Una mueca un quizás. 
 
Todo punto y aparte (USMN, 2007, p. 13)32 

                                                           
31

 Os espaçamentos fazem parte do poema. 
32

Para esse trabalho fizemos traduções livres, mas sempre buscando o sentido mais próximo do texto 
original. No caso específico dos trechos de poema da obra, fizemos uma tradução mais literal, não 
atentando para aspectos de métrica e rima. 
 
Quando me roubaram o nome 
Fui uma     fui cem    fui milhares 
E não fui ninguém 
NN era meu rosto despojado 
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De início, podemos perceber pelo eu lírico a estupefação de uma perda. Essa 

perda incide no que de primeiro nos constitui sujeito, que é o nome. A escrita do 

nome próprio é uma das mais importantes conquistas do sujeito, assim como ser 

reconhecido pelo nome, dizer seu nome, o que lhe faculta a entrada no mundo, 

considerando, primeiro, sua identificação no núcleo familiar; segundo, sua entrada 

no universo das letras – geralmente é a primeira palavra que somos encorajados a 

escrever no aprendizado da escritura –; e, terceiro, na sociedade a que se pertence.  

Essa importância onomástica se presentifica tanto na sociedade grafocêntrica 

como na ágrafa, pois recai na noção de identidade. Considerando aquela primeira 

sociedade, o conjunto de letras, desenhos ou sons (fonemas) que compõem seu 

nome o representa e proporciona a percepção de si como um ser social, com um 

nome próprio que o individualiza enquanto sujeito, diz algo sobre sua identidade, sua 

filiação, sua história, enfim, compõe sua vida.  

Perdê-lo se configura em uma primeira ruptura no processo de reificação do 

ser. Ora, o sujeito deixa de ser sujeito e entra a condição de coisa, principalmente se 

essa perda for produto de um roubo, considerando que a ação de roubar pressupõe 

sempre uma violência, seja psicológica ou material, em que a vítima não tem meios 

de defesa: assim, “cuando me robaron el nombre”, levaram o nome de maneira 

abrupta, violenta; levaram, assim, o próprio sujeito.  

Seguindo a análise, a voz poética persiste nessa imagem de brutalidade – “fui 

una, fui cien, fui miles” –, reforçando que, na qualidade seriada do roubo, não foi a 

única. A experiência do roubo está na singularidade do sentimento de ser roubada e, 

                                                                                                                                                                                     
De expressão    de olhar    de voz 
 
Caminhou minha nudez numerada 
Em fila sem olhos sem mim 
Com eles     sozinha 
Dessangrando meu alfabetos 
Por cadeias guturais 
Por gemidos cidadãos 
De um país sem iniciais. 
 
Pálpebra e tabique 
Meu horizonte 
Tudo silêncio e eco 
Tudo grade tudo noite 
Tudo parede sem espelho 
Tudo copiar uma ruga 
Uma careta um talvez 
 
Tudo ponto parágrafo. 
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simultaneamente, também está na coletividade do roubo. Ela viveu o roubo, o 

sofreu, mas não sofreu sozinha, milhares de outros sujeitos também foram afetados.  

A repetição do verbo ser, no passado indefinido “fui”, reitera a constância 

violenta do passado, em uma gradação que sugere uma progressão geométrica: “fui 

una fui cien fui miles”. Nessa evidente anáfora, também a ação recai sobre o sujeito 

“eu” que, no caso, está elíptico e cuja identificação está na desinência do verbo 

“ser”. O uso verbal se dá na primeira pessoa do singular, reforçando o olhar 

subjetivo do evento traumático, tornando o enunciado duplamente facetado, 

semântica e estilisticamente. 

O testemunho mormente é elaborado por uma voz em primeira pessoa, e 

temos no poema a marcação do “eu” que sofre seu apagamento em consonância 

solidária com outros, em uma congruência de entendimento simultâneo da violência 

sofrida. Dessa maneira, há o sofrimento de vários “eus” que sentem, cada um à sua 

maneira, esse sofrer, e, no entanto, reverberam no coletivo essa perda de si.  Ao 

justificar essa dor extrema, a voz coletiva aparece quando o “eu” anafórico se 

expande de um para cem e de cem para milhares, atingindo um sem limites de 

sujeitos.  

Nesse ponto, reforçamos aqui os estudos de Agamben (2008), que comenta 

ser paradoxal a história frente às repetições de catástrofes humanitárias, visto que 

depois do Julgamento de Nuremberg quase nenhum dos princípios éticos que esse 

evento sinalizou como válidos – frutos de uma reflexão do mundo ocidental sobre 

atrocidades institucionalizadas – resistiram às provas, como, por exemplo, os 

campos de concentração, palcos de torturas e extermínios, nas ditaduras da 

América Latina, em especial na Argentina. Fato que justifica a lástima da voz poética 

ante a suspensão de vidas e/ou rupturas do direito à vida.  

Evidente no poema a total ausência de respeito pelo indivíduo. O sujeito é 

anulado reinteradas vezes, e se considerarmos processos históricos de extermínio 

no mundo desde as duas grandes guerras, a anulação é ininterrupta, por gerações, 

mesmo que leis internacionais tenham encarado o tema dos campos de 

concentração como uma barbárie, os genocídios idem. O palco reservado à morte 

no passado edifica-se novamente para a prática da tortura e do genocídio ainda na 

contemporaneidade, na roupagem de regimes repressivos. 

 Esse sujeito roubado nos versos “fui una fui cien fui miles / y fui nadie” foi só 

mais um dentre inúmeros desaparecidos, desses inúmeros, porque muitos e 
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incontáveis sujeitos que sofreram violência são entes que não representam nada, 

nem ninguém para o Estado repressor. Essa indiferença se expressa, sobretudo no 

uso do indefinido “nadie”, que significa ninguém. Ora, temos a explicita imprecisão, a 

incerteza e a ideia da inexatidão instaurada na vida dos considerados desaparecidos 

e suas famílias.  

Para um estado de exceção como a ditadura, os “inimigos” não são gente, 

são obstáculos indesejáveis e abjetos. O discurso niilista da voz poética escancara-

se no sentimento de estranhamento, na falta de sentido diante do mundo, diante do 

absurdo de ter sido roubado seu nome, sua identidade e o sentido de vida. Na 

afirmação “no fui nadie” está contido o absurdo da inexistencia, da rarefação do 

sujeito diante e a partir daquela circunstância de preso político.  

Na continuação do poema nota-se, nos versos “NN era mi rostro despojado” e 

“de gesto de mirada de vocal”, as duas letras “n” em maiúsculas e juntas, imagem ou 

recurso que nos faz inferir a negação do sujeito. Vale ressaltar e relembrar aqui que 

“NN” é uma sigla da expressão latina nomen nescio, muito usada no direito para 

marcar corpos não identificados. A negação expressa também no qualitativo dado 

ao rosto “despojado” uma condição de rosto violentado, espoliado, privado de suas 

posses, de suas características e de sua essência natural que são os gestos 

expressivos da face, do olhar, do falar, do rir, do cantar – ações últimas 

representadas pelo substantivo “vocal”, que indica vocalização, sonoridade. O rosto, 

“era” “despojado” despossuído de si, de suas características anatômicas e, em 

sendo assim, despossuído de expressividade e de anima. Não há nele identidade, 

tampouco rosto.  

A nulidade é a tônica do poema, o eu poético caminha desprovido também 

das vestes, “caminó mi desnudez numerada”. A nudez expõe uma fragilidade do 

corpo por estar desprotegido das intempéries do tempo, do ambiente, assim como 

desprotegido em sua intimidade corpórea. Há uma dupla carência, a corpórea e a 

psicológica – corpo nu –, um corpo sem roupa está desprotegido e estar sem roupa 

diante de outras pessoas traz embaraço, vergonha.  

A imagem se exacerba quanto à fragilidade do sujeito, por ser um sujeito 

correspondendo agora a um número: “caminó mi desnudez numerada”. Ser um 

número condiciona o sujeito a coisa ou a animal bruto, como a rês, a ovelha, o 

cavalo, por exemplo, bem como nos acende a imagem de prisioneiros enfileirados 

para a morte nos campos de concentração do Terceiro Reich, identificados apenas 
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por números. Faz-se então uma associação direta de modus operandi entre a 

violência de extermínio sofrida pelos prisioneiros dos campos de concentração na 

Argentina, presos que eram marcados por números e andavam enfileirados, com 

uma prática também aplicada nos campos de concentração nazis.  

Caminó mi desnudez numerada 
En fila sin ojos sin yo 
Con ellos sola 
Desangrado mi alfabeto 
Por cadenas guturales 
Por gemidos ciudadanos 
De un país sin iniciales 
 
 

“Caminó mi nudez numerada/ en fila si ojos sin yo / con ellos sola”: o eu lírico 

caminha em fila como todo prisioneiro, mas não é um caminhar livre, caminha 

“acompanhado” da força que o subjuga, caminha “con ellos”, também caminha à 

sombra de todos os que já se foram, todos os mortos pelo sistema e sobretudo com 

os outros prisioneiros ali, na mesma condição antítese de vida. 

Mas também é o caminhar sozinho, na solidão de quem é obrigado a 

percorrer aquele roteiro que lhe foi traçado, pelo qual se retira todo o sangue 

“desangrando mi alfabeto”, sangue símbolo de vida, sangue que se retira até das 

palavras em meio àquelas correntes “por cadenas guturales” de não-palavras, 

correntes de sons guturais e gemidos, sons de lástima, de dor, de pesar; por fim, 

sons de um país inteiro “desangrado mi alfabeto / por cadenas guturales / por 

gemidos ciudadanos / de un país sin iniciales”.  

Párpado y tabique 
Mi horizonte 
Todo silencio y eco 
Todo reja todo noche 
Todo pared sin espejo 
Todo copiar una arruga 
Una mueca un quizás. 
Todo punto y aparte.  
 
 

O eu lírico conclui mantendo o mesmo tom de incerteza e desesperança, 

pois seu horizonte está limitado às pálpebras e à parede fina e plana (tabique) da 

prisão. Esse horizonte emparedado não admite habeas corpus, revela-se na 

reclusão das grades (reja), no silêncio e no eco das prisões, no copiar das rugas 

(arrugas) que ficaram marcadas de maneira indelével, física, moral e psíquicamente. 

O universo se converte em grade e noite. A escuridão da falta de expectação e de 
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esperança está bem marcada na simbologia da noite, sinalizando aquilo que é 

maligno, sem perspectiva de visão, sem possibilidade de luz, no sentido de 

mudança, como diz o poema: “tudo parede sem espelho”. Não há o que refletir.  O 

poema termina com o “todo punto y aparte”, essa expressão que, em língua 

espanhola, designa ponto e parágrafo, que no poema inferimos ser a incerteza da 

vida de quem, sem escolha, está atrás das grades, tendo a escuridão por 

perspectiva e cujo horizonte que lhe é permitido ver são as paredes. Com o ponto, o 

eu lírico encerra o seu dizer, pois tudo é ponto, não há mais nada a ser dito, e o 

parágrafo de vida que se segue, ele não sabe, não tem ideia do que possa conter. O 

“parágrafo” é um vácuo.   

O recurso estilístico de abrir a narrativa do romance-testemunho com um 

poema já estabelece uma ruptura, e no final do poema há outra ruptura: uma frase 

em negrito “antecipando” o “início” de um trecho do relato que poderíamos identificar 

como convencional. Essas rupturas e lacunas lemos como silêncios traumáticos. 

“No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina”. – 

Almirante Emilio Massera – 1976 (USMN, 2007, p. 13). 

Atribuída ao Almirante Emilio Massera, integrante da Junta Militar, que, ao 

lado Jorge Rafael Videla, dá o golpe militar na Argentina em 24 de março de 1976, a 

frase está tipograficamente destacada pelo recurso do negrito, com fonte e tamanho 

diferentes dos demais textos. E ainda isolada, a declaração de Massera está 

circunscrita no limite entre o poema de abertura e o início do relato que descreve o 

desaparecimento forçado através da voz narradora.  

Esse recurso do negrito é de uma riqueza simbólica significativa, tendo em 

vista que refrata o controle destrutivo, a voz do Estado repressor, que, no caso 

Argentino, segundo Pascual33 (2004), foi um regime que praticou um verdadeiro 

genocídio no país. 

A estudiosa dos direitos humanos destaca que o regime usou de violência 

direta sequestrando, prendendo, torturando e mantendo o indivíduo sujeito a severos 

processos de destruição psíquica, física e o que ela chamou de tormentos espirituais 

destinados à destruição de sua personalidade. O Estado, nas mãos das Forças 

Armadas, negava informações e mantinha “a ordem” através da repressão 

                                                           
33

 Alejandra Leonor Pascual nasceu na Argentina, é graduada em Direito e naturalizou-se brasileira. 
Atualmente trabalha na UnB, onde atua como professora adjunta na Faculdade de Direito, na área de 
Teoria do Direito, entrelaçando seus estudos e vivência na defesa dos direitos humanos. 
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clandestina e do terror, mas orquestrava um cenário de respeitabilidade e “tudo tinha 

uma aparência externa de moderação” (PASCUAL, 2004, 58). 

 Assim, claramente, no destaque da voz de Emilio Massera, se evidencia o 

jogo das facetas sociais no construto do cronotopo dos sujeitos: um prisioneiro, o 

outro dominador. Com o uso do recurso gráfico, no romance, de pôr em destaque a 

fala do militar, separada e em negrito, a escritora oportuniza a reflexão bakthiniana 

de olhar na refração literária a constituição social e cultural das vozes reunidas no 

espaço e no tempo da representação. O papel social das vozes, elaborado no 

contexto de representação, tem um seu peso no romance por mostrar a 

estratificação interna da linguagem na sua diversidade social. Nesse caso, tem-se a 

voz de um representante do Estado (Massera), aquele que manda, sequestra, 

prende, tortura, desaparece com pessoas e as mata.    

De forma nítida há um choque de perspectiva entre o que diz a voz do 

poema e o que proclama o enunciado do militar. Aqui uma condição enunciativa é 

um diálogo com o ambiente externo – o momento histórico da ditadura –, mas 

escancara, sem dúvida, a dialogicidade interna do romance-testemunho USMN e a 

divergência das vozes que fazem parte da rede do texto. O enunciado também 

problematiza as contradições da macroestrutura social imersa em uma ideologia que 

acabou sendo plasmada na estrutura do texto literário: um general que afirma não 

tolerar a morte solta na Argentina, mas que é uma das vozes de comando para 

extermínios e torturas. 

As duas vozes enunciativas – a do poema e a da frase – estão impregnadas 

pela plenitude das divergências individuais e das contradições sociais, fecundadas 

pelo heterodiscurso social.  

Uma vez traçado esse caminho da relação entre discursos históricos e 

ficcionais, além de romance e testemunho enquanto gêneros, chegamos às 

considerações para encerramento do tópico – romance-testemunho – que compõe 

parte de nosso estudo. Primeiro, a obra em análise traz em seu engenho a fluidez da 

metamorfose própria da estratificação interna da linguagem, que permite, como 

expusemos nos exemplos analisados, uma originalidade linguística capaz da 

emergência do “fenômeno pluriestilístico, heterodiscursivo e heterovocal” que só o 

romance admite (BEZERRA, 2015). 

A constituição dessa unicidade fenomênica interna do pluriestilísmo, do 

heterodiscursivo e da heterovocalidade só se fez pela escolha combinatória de 
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linguagens a partir da experiência de dor, da particularidade de quem viveu eventos 

de violência e da violação de direitos.  

O fazer romanesco serviu-se, portanto, da rememoração dos variados 

acontecimentos evocados e associados à violência. A tarefa mnemônica do 

testemunho daquela voz que sobreviveu ao genocídio se acerca da lembrança 

involuntária que o sujeito não consegue evitar, e uma sucessão de imagens 

dolorosas lhe invade a mente, expurgadas no registro escrito de um livro. Suas 

memórias particulares somam-se à memória nacional da Argentina, e esse 

movimento de escrita traz consigo um comportamento melancólico de mal-estar e 

desencantamento com a realidade. 

Na visão de Penna (2003), o testemunho se configurou, primeiro, em uma 

produção de resistência nascida em movimentos identitários de minorias, de modo 

que se opõe ao sentido literário burguês de literatura autotélica. Assim, é um texto 

que extrapola as dimensões constitutivas textuais até então conhecidas, 

inaugurando uma literatura de caráter híbrido, mesclando o histórico, o antropológico 

e o literário. Mas não deixa também de nos lembrar que “o testemunho latino-

americano acaba possibilitando a expressão de culturas e subjetividades 

emergentes, explorando uma zona de confluência com a antropologia” (PENNA, 

2003, p. 305). 

Essa insistência se deve à quantidade significativa de testemunhos surgidos 

entre 1960 e início da década de 80, mediada por antroólogos que utilizaram a 

transcrição direta de gravação de entrevistas. Contudo, questiona-se, de fato, se há 

uma despersonalização do mediador, nos fazendo inferir sua concordância com o 

crítico Antonio Vera León.  

 Vera León (1992) já havia alertado para essa possibilidade de “traição”, 

para usar um termo do próprio estudioso, visto que ele nos faz inferir a inexistência 

da neutralidade absoluta defendida pelos transcritores desses sujeitos, 

predominantemente de tradição oral e subalternos. Como gestores do testemunho, 

os mediadores deixavam transparecer valores e contradições que não faziam parte 

da cultura de seus informantes, apesar da defesa dos antropólogos de que se 

tratava de um escrito guardião do texto oral do outro relegado à marginalidade. 

Esse pensamento é compartilhado por Mignolo (2001), ao esclarecer que o 

testimonio na América Latina nasce como um projeto cultural de fundação da 

identidade cultural latino-americana, idealizado por Barnet, e acentua ser esse intuito 
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um componente de invenção também do sujeito latino-americano, embora faça a 

ressalva e o reconhecimento de que esse tipo de literatura tenha, de certa forma, 

contribuído com um sentido de identidade social, sobretudo cubana. Aponta também 

que esses textos primeiros, a exemplo do testemunho de Menchú ou “Biografia de 

un Cimarrón”, invocam uma filiação especializada na elaboração do relato, visto que 

são transcritos por antropólogos e, por assim ser, estão atrelados à noção de 

veracidade.  

Já o relato escrito USMN nos aponta marcas discursivas invocadas pela 

escrita literária e não pela escrita antropológica de caráter positivista, como os 

relatos já mencionados anteriormente. Essa marca literária passeia na construção 

da trama desde a organização dos episódios dispostos em fragmentos, que por si só 

sinalizam um recurso estético mimético da fragilidade traumática da narradora-

personagem, até a habilidade de insertar nessa instância vocal do narrador 

elementos que estabelecem uma correlação com a biografia do autor, sem 

desmerecer o estético, ainda que permaneça uma fronteira difusa entre literatura e 

História ou literatura e antropologia. 

O texto strejilevichiano promove um entrecruzamento de conhecimentos e 

formas textuais que seguem a “ordem” oriunda de uma sucessão de fragmentos, 

rupturas, estilhaços de vida. Percorre o caminho próprio das coisas interditas, 

traumatizadas, quebradas, convertidas em imagens arruinadas não de toda uma 

vida, mas de um período em suspensão dessa vida, exposta em testemunho. Assim, 

é um texto diferente de um narrador exemplar como a Rigoberta Menchú, sendo, 

portanto, um texto de uma vida sobrevivente. 
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4 CENÁRIO PANORÂMICO E ANALÍTICO DA OBRA UNA SOLA MUERTE 

NUMEROSA 

 

A narrativa está distribuída em 152 páginas e seccionada em três sessões, 

revelando a autoexposição da personagem-narradora Nora, cujo nome é o mesmo 

da escritora. Ficção e realidade se mesclam ao descortinarem e entrelaçarem 

momentos experienciais vividos pela narradora-personagem e pela autora, como 

presas políticas. O texto não se limita ao que possa ser classificado de autobiografia, 

já que, para a elaboração da diegese, Nora seleciona momentos específicos de uma 

época da sua vida e não de toda ela, bem como introduz elementos estilísticos que 

fogem à realidade do gênero depoimento. Além disso, a autora se desapega de um 

apelo narcisista em sua escrita e, sobretudo, distancia-se de um tom de vitimização.  

Contudo, há uma dificuldade em detalhar e delinear as características dos 

personagens – Nora, Gerardo, Graciela, Hugo, Abel, Avó Kaila, tia Berta – de forma 

mais concreta, pois eles são reduzidos a alusões do fluxo de consciência de Nora. O 

fragmento que segue elenca alguns aspectos do jovem Gerardo, irmão de Nora e 

desaparecido, que saltam de cacos da memória da narradora, cujo nome é igual ao 

da autora. O rapaz é apresentado também de maneira compartimentada, 

destacando-se o motivo de sua prisão e desaparecimento: 

Gerardo estudia pero no trabaja.  
Gerardo saca la cara en las asambleas, maldita universidad.  
Gerardito tiene novia y la trae a dormir a casa.  
Gerardo redacta volantes en la máquina de escribir  
de papá.  
Gerardito es divertido, ingenioso, amistoso y audaz.  
Gerardo escribe demasiado:  
 
Tenemos en el país una orquesta compuesta por:  
Gran Orquestador: el Señor Burgués.  
Director: Juan Carlos Represor.  
Intérpretes: obreros y campesinos, con la actuación 
especial de algunos pequeño-burgueses. Esta música, compuesta en 
Buenos Aires City, se divide en tres tiempos:  
económico (imperialismo vivace),  
social (andante en cana o estado de sitio con molto) y  
político (fuga en futuro fraude mayor). 
 
Gerardo está fichado. No viene a dormir a casa (USMN, 2007, 
p.18).34 

                                                           
34

 Gerardo estuda, mas não trabalha 
Gerardo mostra a cara nas assembleias, maldita universidade 
Gerardito tem namorada e a traz para dormir em casa 
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De modo geral, a configuração do relato, como um todo, aponta para um 

movimento circular, retornando sempre aos mesmos fatos, a prisão e a morte do 

irmão, e sua própria experiência como ex-desaparecida. Além disso, o relato inicia-

se e termina fazendo menção ao desaparecimento forçado de Nora e, com isso, 

denota a intensidade da desorientação e a falta de rumo que a assolou, desde 

então, até seu regresso ao país, pós-exílio. O ambiente do trauma traz à tona uma 

sensação de insegurança ainda mais contundente.  

O retorno ininterrupto ao tema da ditadura, dos desaparecidos, das crianças 

arrancadas de suas mães e nascidas nos cárceres dos campos de detenção, reforça 

também a ideia do andar em círculo, do chegar a lugar nenhum, que é a tônica do 

romance-testemunho. 

 A forma circular em USMN recria um movimento no mínimo singular para 

um testemunho e sinaliza um percurso de indeterminação e de uma melancolia 

moldada no prazer de agredir, sem culpa ou remorso, proveniente da dinâmica da 

violência do Estado, tornando-a mais expressiva. Vale dizer que todos os eventos 

evocados mnemonicamente se subordinam ao acervo subjetivo e singular de Nora, 

bem como à orquestração em círculo do texto.  

Simbolicamente, o paradigma do círculo35 é considerado, desde tempos 

remotos por civilizações da humanidade, como símbolo do transcendente, da 

totalidade indivisa em movimento perfeito, da harmonia progressiva do espírito, mas 

na narrativa ele é ressignificado a partir dos elementos colhidos da realidade.  

Diríamos até que esse símbolo de completude do círculo foi deformado na esfera da 

escrita do trabalho literário em análise. O movimento sugere a reincidência da 

violência, nascida da justificativa da manutenção da “ordem”. Nesse movimento se 

reiteram as mortes e os sequestros forçados, adquirindo uma expressão de vazio e 

                                                                                                                                                                                     
Gerardo redige requisições na máquina de escrever de papai. 
Gerardito é divertido, engenhoso, amigável e audacioso. 
Gerardito escreve muito: 
 
Temos no país uma orquestra composta por: 
Grande maestro: o Senhor Burguês. 
Diretor: Juan Carlos Repressor. 
Intérpretes: Operários e camponeses, com a atuação especial de alguns burgueses. Esta música, 
composta na cidade de Buenos Aires, divide-se em três tempos: 
Econômico (imperialismo vivaz/animado) 
Social (caminhante na prisão ou em estado de sítio com muitos) 
Político (fuga em futura fraude maior) 
 
Gerardo está fichado. Não vem dormir em casa. (Tradução nossa) 
35

 Ver dicionário de símbolos, CHEVALIER (2003). 
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de estagnação, uma ruptura ao sentido de progressividade e totalidade, 

representada pelo movimento circular. Tudo retorna à esfera do horror dos anos 70. 

O universo do que se vê na volta à pátria não esconde a barbárie da 

ditadura, extrapolando os limites de compreensão da narradora. A ressignificância 

do movimento circular não deixa também de mimetizar, na narrativa, a confusão 

mental que se instaura ao liberar um torvelinho de flashs do cenário assustador do 

passado através da memória. O pânico se exacerba, especialmente, ao perceber 

uma nação politicamente anestesiada, uma Argentina que respira ainda, em seu 

retorno do exílio, a permissividade de toda repressão perpetrada entre 1976 e 1983, 

mesmo após transcorridos dezessete anos.  

A perplexidade da narradora, que nasce da sua percepção em relação ao 

torpor da população diante da catástrofe da ditadura, que oportuniza a sensação da 

ameaça de novos conflitos, novas intervenções e novas permissões, banalizando a 

mantança em massa, deixa Nora com uma única certeza: a transformação das 

muitas vidas em “uma só morte numerosa”.   

A carência de um desenlace no texto narrativo, aos moldes de uma estrutura 

de intriga de encadeamento internamente lógico, deixa em suspenso o relato do 

pós-retorno, da volta à pátria, assim como estão em suspenso todas as perguntas 

não respondidas sobre os desaparecidos, mas que agora podem ser feitas, gritadas, 

escritas. 

Vale relembrar que a obra USMN se divide em três partes, como já 

mencionado anteriormente. A primeira parte da narrativa se estende por 82 das 152 

páginas, sendo a maior extensão linguística do texto. Nela, respiramos uma 

atmosfera de incertezas, de imprevisibilidades, de questionamentos e de diálogo 

com os ausentes.   

Os problemas da repressão e da violência não se concentram ou se limitam, 

na obra, à esfera do Estado, muito embora esse seja o sistema a ser evidenciado 

por excelência. Na produção literária strejilevichiana incorporam-se outras formas 

sociais de violência, cujas variações e sistemas fazem parte da própria organização 

histórico-social da humanidade, destacando os fatos e as catástrofes violentas 

vivenciadas, sobretudo, no Ocidente e que podem ser vistas também no contexto 

argentino, como a repressão à condição feminina, a conivência do sistema religioso 

católico na Argentina com a violência de Estado, até chegar aos limites normativos e 

excludentes de brincadeiras infantis que também respiram um ar de violência. 
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Além do mais, é nessa primeira parte que verificamos a incidência de maior 

número de imagens traumáticas do terror e de evocações de lembranças que se 

entrechocam em uma confusa rede temporal, demandando do leitor atenção para 

estabelecer o nexo entre os eventos. Por exemplo, um dos momentos de tortura 

vividos por Nora na prisão gera um fluxo de consciência que associa aquele instante 

horrendo à vida da avó polonesa, Kaila. Afinal, ambas são mulheres devastadas por 

sistemas repressores, cuja disposição narrativa está em páginas sequenciadas. 

O primeiro fragmento destacado, na sequência, e que exemplifica a 

associação entre a triste realidade de presa política e a vida da avó imigrante, revela 

o poder do Estado sobre a vida de seus prisioneiros, e o segundo, interligado a 

esse, remete à vida da avó Kaila, presa nas mãos do poder pátrio. A pátria Argentina 

não foi “mãe gentil” com seus filhos, assim também o bisavô de Nora não se prestou 

a distribuir gentilezas, compreensão ou proteção à filha Kaila.  

Verifiquemos os destaques a seguir que nos permitem a visualização do 

movimento conjugado de esferas violentas. O fragmento logo abaixo descreve as 

sensações provocadas por uma sessão de tortura por choque com um instrumento 

conhecido como picana. Trata-se de uma espécie de caneta metálica, em formato 

similar às canetas de alta rotação dos dentistas, no entanto, em sua extremidade 

pontiaguda há condução eletricidade. 

No sé si lo que escucho son balbuceos, una voz que me interroga en 
sánscrito, o una música compuesta para aturdir, marear, asquear. Un 
concierto atonal con letra descabellada, con ritmos espasmódicos y 
estridentes. La voz se acompaña de una extraña percusión que cae, 
abrupta, sobre mi piel. No son golpes sino toques de algo que ni 
pincha ni quema ni sacude ni hiere ni taladra pero quema y taladra y 
pincha y hiere y sacude. Mata. Ese zumbido, esa zozobra, la precaria 
fracción de segundo que precede a la descarga, el odio a esa punta 
que al contacto con la piel se enloquece y vibra y duele y corta y 
clava y destroza cerebro dientes encías oídos pechos párpados 
ovarios uñas plantas de pie. La cabeza los oídos los dientes la 
vagina el cuero cabelludo los poros de la piel huelen a quemado.  
Media vuelta: -A ver, una tocadita eléctrica en el culito, y se ríen.   
-¿Te das cuenta que estás muerta desde que caíste aquí?  ¡Cantá!   
-¡Soy un hijo de puta! ¡Me pagan para que sea un verdugo hijo de 
puta!  No les daré a estos caballeros el gusto de llorar. Para qué. Las 
lágrimas no abren candados, decía la abuela (USMN, 2007, p. 29).36 

                                                           
36

 Não sei se o que escuto são balbucios, uma voz que me interroga em sânscrito, ou uma música 
composta para atordoar, enjoar, enojar. Um concerto atonal com letra desordenada, com ritmos 
espasmódicos e estridentes/ agudos. A voz está acompanhada de uma estranha percussão que cai, 
abruptamente, sobre minha pele. Não são golpes, mas toques de algo que nem fura nem queima 
nem bate nem fere nem perfura, mas queima e perfura e fura e fere e bate. Mata. Esse zumbido, 
esse desassossego, a precária fração de segundo que antecede a descarga, o ódio a essa ponta que 
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Os choques eram aplicados em áreas sensíveis, como plantas do pé, 

gengivas, bico dos seios, pálpebras, vagina e ânus, reverberando as ondas elétricas 

e as dores pelo cérebro, ovários, ouvidos e dentes, que iam se espalhando em 

espasmos por todo o corpo. Reparemos que, no fragmento, os efeitos do choque 

elétrico estão representados por figuras de retórica.  

O polissíndeto, por exemplo, com a repetição de conectivo “y” (conjunção 

copulativa em espanhol, que exerce a função da coordenada “e” em língua 

portuguesa), mimetiza as descargas elétricas liberadas em partes distintas do corpo, 

materializando, em linguagem, a insistência da corrente elétrica, percorrendo o som 

da presa Nora: “ese zumbido, esa zozobra, la precaria fracción de segundo que 

precede a la descarga, el odio a esa punta que al contacto con la piel se enloquece y 

vibra y duele y corta y clava y destroza”37.  

A fim de completar as sensações da progressão da descarga e da contração 

muscular, que dificultam até a respiração, temos uma figura de retórica em oposição 

ao polissíndeto, que é o assíndeto (ausência de conectivos), mimetizando agora um 

efeito subsequente da descarga que é a fibrilação cardíaca. Em razão das 

contrações musculares do corpo e também do coração, se sente como se a 

descarga percorresse o corpo todo de uma vez, sem interrupção. É como se a 

descarga não fosse progressiva, mas intensiva e instantânea, cujos efeitos são 

sentidos de uma só vez, em frações de segundos. 

 A desordem das contrações das fibras musculares do coração faz com que 

se sinta a progressão da descarga em todo o corpo, como aparece mimetizado na 

forma de escrita de assíndeto: “cerebro dientes encías oídos pechos párpados 

ovarios uñas plantas de pie. La cabeza los oídos los dientes la vagina el cuero 

cabelludo los poros de la piel huelen a quemado”.  

As sensações de dor em sessão de tortura são uma das mais cruas atitudes 

da infâmia ontológica da história da humanidade. Acrescenta-se a essa rudeza a 

vilania da orquestração de campos de extermínio, onde se exacerba a violência e os 

                                                                                                                                                                                     
com o contato com a pele enlouquece e vibra e dói e corta e crava e destroça cérebro gengivas 
ouvidos peitos pálpebras ovários unhas plantas dos pés. A cabeça ou ouvidos os dentes a vagina o 
couro cabeludo os poros da pele cheiram a queimado. 
Meia volta: - Vejamos, uma tocadinha elétrica na bundinha, e riem. 
- Percebe que está morta desde que veio parar aqui? Canta! 
- Sou um filho da puta! Me pagam para que seja um carrasco filho da puta! Não darei a estes 
cavalheiros o gosto de chorar. Para quê. As lágrimas não abrem cadeados, dizia a avó. (Tradução 
nossa) 
37

  Todos os trechos destacados na página 84-85 estão traduzidos na nota 35. 
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maus-tratos, sobretudo quando o cativo é mulher, geralmente também seviciada 

sexualmente. Devassada com choques elétricos na vagina, ânus e seios, sem contar 

outras partes do corpo bem mais comuns para os choques, como as descargas 

liberadas na cabeça, na gengiva, nas plantas do pé. Ora, seviciar prisioneiros e 

prisioneiras é crime contra os direitos humanos.  

A lembrança da figura da avó é então evocada por Nora, ao recordar que 

Kaila ensinava que as lágrimas não abrem cadeados. Chorar, derramar lágrimas em 

contexto de repressão, nada muda, visto que os sistemas repressivos são processos 

sociais que conspiram contra a vida e aniquilam qualquer sentido de humanidade.  

O nexo relacional entre o fragmento da página 29, que trata da sessão de 

torturas vivida por Nora e a condição da avó, exposta nas páginas 30 e 31, e 

destacada logo abaixo, se dá pelo sofrimento impingido à ambas por repressão de 

sistemas, que se conectam na tessitura do enredo, por meio do enunciado “las 

lágrimas no abren candados”.   

Las lágrimas no abren candados    
-No llores...  
-Si no lloro ¿me parezco a vos?    
Quiero ser como vos, la protagonista de tus aventuras. Una mujer 
independiente, testaruda y vivaz. Y no quiero casarme si el 
matrimonio es esa especie de naufragio del que preferís no hablar. 
Cuelgan hilachas de tu historia: guardo apenas una leyenda 
hilvanada entre tus relatos y mi memoria, entre tus fantasías y mis 
sueños. Allá por el 1900, en Varsovia, la hija mayor de una enorme 
familia se ocupa de los negocios paternos. El viejo, cansado de 
tantos años de trabajo en la recolección de frutas, le delega 
responsabilidades. Menuda, vivaracha, dos puestas de sol trenzadas 
enmarcando el rostro eslavo, Kaila sale a recorrer montes y estepas 
para controlar las siembras y conseguir clientes. Habituada a la 
intemperie, a travesías por la nieve, al lento vaivén de los barcos, 
trenes, carretas y caballos, vive ajena a los techos ciudadanos.  Un 
día, al volver de un largo viaje, descubre que en el aire tibio de su 
propia casa le han congelado el futuro. Debe casarse. Se niega. 
Trata de rebelarse: llora por tres días y tres noches, pero su padre no 
está dispuesto a cobijar a una hija solterona. La encierran en la 
piecita del fondo, para que recapacite. Como las lágrimas no abren 
candados, debe soportar la custodia de las paredes (USMN, 2007, p. 
30-31).38 

                                                           
38

 As lágrimas não abrem cadeados 

- Não chore… 
- Se não choro, parecerei com você? 
Quero ser como você, a protagonista de suas próprias aventuras. Uma mulher independente, 
teimosa e vivaz. E não quero me casar se o casamento é essa espécie de naufrágio de que você 
prefere não falar. Ficam pendurados fiapos/ restos de sua história: guardo somente uma lenda 
alinhavada entre seus relatos e minha memória, entre suas fantasias e meus sonhos. Por volta de 
1900, em Varsóvia, a filha mais velha de uma família enorme se ocupava dos negócios dos pais. O 
velho, cansado de tantos anos de trabalho na coleta de frutas, delega responsabilidades a ela. 
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Assim, é evidente entre os fragmentos que a repressão se excede na 

relação com a condição feminina também em contexto doméstico, que sofre um 

engessamento em um desequilíbrio de relações. Pouco importa as vontades da 

jovem polonesa Kaila, considerada inferior, destinada à servidão dos interesses do 

lar: essa mulher destina-se à subserviência e a todas as mutilações possíveis no 

universo social em razão de sua condição de gênero. 

Empurrada para um casamento contra sua vontade, Kaila, avó de Nora, é 

vista como estorvo pela família, sobretudo pelo pai, por ter uma filha ainda solteira 

na casa dos 30 anos. Seu protesto contra o casamento é considerado um ataque de 

nervos. Para que recapacite o juízo, Kaila é presa em cárcere privado no “caritó”, 

quartinho nos fundos da casa. Ela recupera o “juízo” ao ceder à força da violência 

doméstica, “reconhecendo-se” como corpo submisso à reprodução e à labuta do 

lavar, passar, cozinhar e trabalhar como escrava para o sustento do lar. Kaila, 

depois do encarceramento, só tem um único direito: respeitar a ordem estabelecida.  

Dessa forma, os imperativos dos ambientes públicos e privados se conectam 

no que tange à repressão e à violência e, sobretudo, contra a condição feminina. 

Kaila e Nora, iguais no aniquilamento dos corpos, dos sentimentos e do 

cancelamento de suas identidades, são ambas conscientes de que foram, cada 

uma, na sua medida e época, vítimas de sistemas diferentes, porém repressivos. 

Na rota do desenredo da condição feminina subjugada a sistemas 

repressivos, destaca-se também na trama a vida da tia Berta. Essa personagem só 

aparece uma vez. Nora relembra um momento em que, no cárcere, entrega suas 

lentes de contato ao guarda de plantão, pois elas não tinham serventia em um 

contexto de total escuridão e venda nos olhos. Os prisioneiros tinham que usar a 

venda até para dormir, em uma cegueira total, “ninados” com gritos de crianças, 

mulheres e homens sendo torturados. 

 Ao viver, ou melhor, reviver esse momento em seu relato, Nora associa 

duas realidades insanas: a prisão e as torturas sofridas por qualquer um que fosse 

                                                                                                                                                                                     
Pequena, vivaz, dois pores de sol trançados demarcando o rosto eslavo, Kaila sai a percorrer os 
montes e estepes para controlar as semeaduras e conseguir clientes. Acostumada à intempérie, a 
travessias pela neve, ao lento vaivém dos barcos, trens, carretas e cavalos, vive distante das casas 
da cidade. Um dia, ao voltar de uma longa viagem, descobre que no ar tíbio de sua própria casa 
congelaram seu futuro. Deve casar-se. Nega-se. Trata de rebelar-se: chora por três dias e três 
noites, mas seu pai não está disposto a abrigar uma filha solteirona. Trancam-na em lugarzinho nos 
fundos para que repense. Como as lágrimas não abrem cadeados, deve suportar a custódia das 
paredes. (Tradução nossa) 
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identificado pelo sistema repressivo do Estado como “subversivo”, ameaçando a 

ordem e os bons costumes; e a mentalidade retrógrada da sociedade que impõe aos 

jovens de ideias e ações livres, sanções tão absurdas como a desordenada força 

estatal sobre os “demônios” sociais comunistas.  

Nessa conjunção de regimes repressivos insanos, planificadores de futuros 

terríveis e de loucuras, vem à lembrança de Nora sua única referência de loucura, a 

tia Berta. 

Sin gritar ni llorar, le dejo mis lentes de contacto a la guardia. Lo 
mismo da igual, está prohibido sacarse el tabique hasta para dormir. 
Una ceguera a merced de gritos de chicos, de mujeres, de hombres 
que flotan en el vacío. Ecos vueltos, voces que le hablan a uno 
desde la locura.  
 
La locura tiene para mí un nombre. Se llama Berta. Tiene ojos azules 
en los que me encanta perderme y unas manos que giran al son del 
don al don del don pirulero / cada cual cada cual /atiende su juego / y 
el que no y el que no / una prenda tendrá.  
Jugamos siempre a las prendas con mi tía: hay que mover manos y  
brazos como zapateros, como lavanderas, como planchadoras, 
mientras las estrofas de la canción clavan, lavan, planchan a un 
ritmovertiginoso. El que se equivoca de oficio tiene prenda. Uno 
siempre puede pagar la prenda dando três vueltas carnero o saltando 
como la rana que estaba cantando debajo del agua, pero para Berta 
es diferente: su prenda es el manicomio, una penitencia por 
inventarse reglas que los mayores no entienden. (USMN, 2007, 
p.57)39 
 
 

O destino da tia Berta reflete, de forma reiterada, a hostilidade de contextos 

de repressão social. A peculiaridade desse fragmento é que a repressão aqui, no 

enfoque de conflitos de gerações e interesses, produz duas associações analógicas.  

A primeira associação é bem evidente, com o Estado de exceção de um 

regime que prende, que tortura e que mata com requinte de crueldade todos os que 

                                                           
39

 Sem gritar nem chorar, deixo minhas lentes de contato com o guarda. Para ele é indiferente, está 
proibido de tirar o tabique mesmo para dormir. Uma cegueira à mercê de gritos de crianças, de 
mulheres, de homens que flutuam no vazio. Ecos que voltam, vozes que lhe falam em meio à loucura. 
A loucura tem um nome para mim. Chama-se Berta. Tem olhos azuis nos quais adoro me perder e 
umas mãos que giram ao som do don al don del don pirulero / cada cual cada cual /atiende su juego / 
y el que no y el que no / una prenda tendrá.  
Brincamos sempre de prendas com minha tia: tem que mover mão e braços como sapateiros, 
lavadeiras, como passadeiras, enquanto as estrofes da canção cravam, lavam, passam em um ritmo 
vertiginoso. Aquele que erra o ofício paga uma prenda. Um sempre pode pagar a prenda dando três 
voltinhas ou saltando com a rã que estava cantando debaixo da água, mas para Berta era diferente: 
sua prenda é o manicômio, uma penitência por inventar regras que os mais velhos não entendem. 
(Tradução nossa) 
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saem do padrão “puro” e “correto”, conforme os parâmetros deletérios, enfermiços e 

insanos do sistema ditatorial. 

 A segunda associação é através da cantiga Antón Pirulero, que simboliza o 

ordenamento social como um todo e que funde em uma indissolúvel lógica interna, 

na narrativa, os aspectos objetivos da violência de Estado e da violência contra a 

mulher na sociedade, a partir da transformação dialógica do contexto externo de 

violência, duplamente marcado pela figura da Tia Berta, dada como “louca”.  

A cantiga infantil “Antón Pirulero” (ou Don Pirulero), do cancioneiro popular 

hispano40, insertada na narrativa, compõe o argumento da força e da repressão nos 

dois sistemas: o Estado ditatorial e o ordenamento social sobre a função da mulher. 

Em sua letra, o jogo de prenda “Antón Pirulero” tem uma sentença estabelecida. O 

desobediente e relapso jogador está fadado a sofrer uma punição caso não siga aos 

comandos do senhor Antón Pirulero.  

A letra da cantiga de roda deixa claro quem manda e o que acontece aos 

desavisados: “Antón, Antón/ Antón, Pirulero/ cada cual, cada cual/ atienda a su 

juego/ el que no lo atienda pagará una prenda”. 

A prenda de tia Berta, exatamente para elucidar sua insanidade, foi não 

seguir ao “jogo” social do lavar e do passar, sugerindo que a única função a ser 

exercida pela mulher na sociedade era a de dona de casa: “mientras las estrofas de 

la canción clavan, lavan, planchan a un ritmo vertiginoso. El que se equivoca de 

oficio tiene prenda”. 

Tia Berta se equivocou e o sistema social a sentenciou a passar 30 anos em 

um manicômio. A prenda de Nora, dos ex-desaparecidos e dos demais 

desaparecidos foi a prisão, a tortura e, para alguns, a morte. Todos considerados 

“subversivos” pelo Antón Pirulero – o Estado –, por terem comportamentos lidos 

como “subversão” pelo sistema ou serem passíveis de tê-los, receberam a prenda 

devida. 

O mote que remete à analogia entre o fim de tia Berta e o contexto externo 

de repressão são os atos de violência, cuja insanidade e bestialidade evidentes são 

paradoxalmente perpetrados em um tempo considerado de avanços científicos e 

jurídicos. Em termos históricos, o século XX, herdeiro dos princípios da Revolução 

Francesa e de outras conquistas humanitárias, gesta uma total incompatibilidade 

                                                           
40

 Disponível em: http://dentrodelmisterio.blogspot.com.br/2015/04/anton-perulero.html. Acesso em: 
19 ago. 2017. 
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entre sua herança de ideais virtuosos e sua racionalidade estratégica, planejada, 

para a subjugação, para a guerra e para o controle total de massas humanas pelo 

Estado. 

Em síntese, era inadmissível que em pleno século XX o Estado de exceção 

se tornasse regra em qualquer sociedade ocidental, bem como permitisse a 

misoginia ou qualquer código de conduta que viesse a cercear a liberdade 

expressiva, contrária à emancipação e à alteridade.  

Conforme as leituras de Gouveia (2010, p. 31), Adorno (2003) detecta nas 

artes, mais detidamente no plano literário, a impotência do sujeito, sobretudo depois 

da primeira Grande Guerra, em virtude de um crescente controle social sobre os 

indivíduos, reverberando nas gerações pós-guerra o que aquele filósofo chamou de 

“epopeias negativas”. Ora, tem-se na literatura, então, uma refração da realidade de 

incapacidade e de impotência de ação imposta às pessoas diante de sistemas 

violentos. Assim, as personagens também são impotentes e incapazes de agir nas 

narrativas pós-guerra, sendo, desse modo, constituintes das “epopeias negativas”. 

Isso se enraiza de tal maneira que o romance, mesmo tendo de narrar, não efetiva a 

ação narrativa em sua completude, visto não ter o quê narrar em um mundo cujas 

relações foram reduzidas à reificação e os sujeitos idem. 

Ante o relato de Nora associa-se a coisificação do sujeito nos calabouços da 

ditadura de Videla, negando-lhe a condição humana, ao fim preconizado também 

para a Tia Berta. Temos no macrocosmo do Estado e no microcosmo da família 

duas formas de perversão da racionalidade moderna: uma refere-se aos sistemas de 

violências oficiais, a exemplo do Holocausto e das ditaduras; a outra recai sobre o 

sistema de organização burguês, sobretudo, o familiar patriarcal.  

Em ambos os sistemas a especialização organizacional está instruída à 

manutenção de poder da classe dominante; seja através da racionalidade da 

indústria do morticínio, como ocorreu no Holocausto (e, em proporções menores, 

nos demais genocídios provocados por sistemas repressores, como as ditaduras); 

seja na perpetuação do poder patriarcal na família, em que a manus dominus do 

senhor da casa prevalece para sua honra, como o caso da Tia Berta, espírito muito 

livre, rejeitada pelo noivo no dia do noivado, uma vergonha para família.  

Dessa forma, fica clara a afirmação de Gouveia (2010) de que os planos da 

literatura e da realidade traçam contatos assimétricos, pois cada plano tem sua 

estrutura própria, porém intercambiam argumentos, se retroalimentando. Essa 
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afirmação corrobora com o pensamento de Candido (2011), de que a análise crítica 

de uma obra melhor caminha ao fundir texto e contexto, em uma interpretação 

dialeticamente íntegra, porém entendendo que, nesse caminhar, o fator externo – 

realidade – não se converte em causa, em si mesma, para a existência da obra, no 

entanto lhe sinaliza a constituição interna, desempenhando um papel na orientação 

estética e refratando, assim, um sentido social simbólico.  

Tanto Gouveia (2010) como Candido (2011) não negam a herança marxista 

de suas leituras e colocações ao se debruçarem sobre os estudos literários, visto 

que ambos entendem a coletividade como produto da organização social de seus 

indivíduos e suas interações, formando, assim, consciências que se realizam no 

material sígnico, fruto do processo da comunicação social. Dessa maneira, em seus 

escritos, ambos reverberam a tônica do Círculo de Bakhtin, lembrando Volóchinov, 

que afirma: 

a realidade dos fenômenos ideológicos é a realidade dos signos 
sociais (...), ou seja, a consciência individual se nutre dos signos, 
cresce a partir deles, reflete em si sua lógica e suas leis. A lógica da 
consciência é a lógica da interação sígnica de uma coletividade 
(VOLÓCHINOV, 2017, p. 97). 
 
 

Podemos, então, afirmar que essas elucidações teóricas nos permitem 

compreender porque a voz que narra sintetiza de forma associativa a realidade do 

sistema repressivo oficial, com as lembranças acerca da situação da Tia Berta e da 

avó Kaila, culminando no signo, no jogo de prendas infantil Antón Pirulero. 

Dessa maneira, prevalecem no fazer estético do romance-testemunho 

USMN analogias frente a sistemas de violência que, trabalhadas na subjetividade 

artística, superam qualquer conceituação sociológica de violência de Estado, bem 

como de outros ordenamentos sociais repressivos, visto que o fenômeno histórico é 

incorporado como elemento de estruturação do texto e assim passa a receber 

tratamento incomum aos ditames científicos de apreciação das ciências humanas.  

Ao ler a narrativa, o leitor tem que atentar para os tempos dos enunciados, 

que não estão explícitos, nem claros, na maior parte do texto, já que a obra permite 

a interposição de tempos, como ocorre, por exemplo, nos fragmentos analisados 

anteriormente, a saber: o tempo em que ocorreram as torturas e as prisões, o tempo 

da vida da avó Kaila e da tia Berta, e, por fim, o tempo da lembrança enunciativa que 

resgata os tempos anteriores. 
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Nora relata as memórias no presente, mesmo quando recupera outro 

espaço-tempo no passado, como o passado da avó polonesa, que veio para a 

Argentina em 1900 e desembarcou em Buenos Aires. Ela se transporta para outro 

cronotopo e, nesse movimento narrativo, permite a existência de narrativas de 

encaixe, depoimentos, cartas e outros gêneros, para compor a trama. Desse modo, 

os cronotopos vão surgindo, favorecendo as condições de exposição de variadas 

estruturas sociais do fluxo dialógico na diegese. Mas vê-se que permeia a esses 

cronotopos uma manifestação de interditos, visto serem condições cronotópicas 

associadas com recorrência a atos de proibições e de restrições que são impositivas 

ao agir volitivo dos personagens. Isso nos conduziu à criação da categoria cronotopo 

do interdito, que mais adiante em análise será desenvolvido.  

As dimensões espaço-tempo na narrativa passeiam pelos mais diversos 

contextos desde os primeiros imigrantes poloneses em Buenos Aires, perpassando 

as vidas dos desaparecidos e ex-desaparecidos, as mães da Praça de Maio, 

estendendo-se à condição dos exilados e sobreviventes. Assim, o espaço-tempo 

histórico real imbricado na obra é transposto ao meio literário.  

Repleta de variados gêneros, a obra em análise causa no leitor impressões 

primárias que são um misto de deslumbramento e inquietação por estabelecer 

contrapontos com catástrofes humanas elaboradas pelo próprio ser humano. Dessa 

forma, temos então diálogos com outras narrativas testemunhais de escritores 

argentinos que sobreviveram à prisão e outros que escreveram no período de exílio, 

a exemplo de Preso sin nombre, celda sin número, de Jacobo Timernan (1981), Litlle 

School, de Alicia Partinoy (1986), publicada em espanhol em 2006 sob o título La 

escuelita, e Pasos bajo el agua, de Alicia Kozameh (1986), só para citar alguns.  

A obra também estabelece diálogos com textos filosóficos e históricos, como 

os elaborados por Hannah Arendt, em Compreender: formação, exílio e totalitarismo, 

e ainda questões levantadas por Giorgio Agamben e Jacques Sémelin, sobre as 

barbáries defendidas politicamente no século XX e continuadas no XXI.  

Publicada pela primeira vez em 1996, nos USA, e em 2006, na Argentina, 

como dito anteriormente, e escrita por uma ex-desaparecida da ditadura do General 

Rafael Videla, Una sola muerte numerosa expõe-se como uma narrativa cuja 

classificação não se configura simples, nem tampouco exata, em sua especificidade 

literária. 
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Para alguns, a produção de Nora enquadra-se como relato testemunhal, em 

razão de sua motivação (narrativa de resistência para que não se suprima um 

passado que matou uma geração na Argentina); para outros ela se configura como 

ficção que faz memória em virtude de sua natureza mnemônica, recheada de 

lembranças e referências históricas coletivas e individuais que se mesclam 

(recompor a história de si e seu contexto não deixa de ser um ato de ficção). Para o 

referido estudo tratamo-la como romance-testemunho, só para efeito didático, já que 

se trata de uma narrativa que engloba variados gêneros e vozes na forma de 

poema, formulário, depoimento, memória, história e ficção. Vejamos alguns 

exemplos:  

Exemplo 1. Carta 

[…] 
10 de julio de 1979  
Querida Nora:  
Son tan herméticos los términos de las respuestas oficiales, que uno 
termina recurriendo a cualquier método con tal de encontraruna 
palabra de ánimo. ¿Vos creés enla parapsicología? Le mandamos un 
cheque a uno deesos visionarios. Nos respondió queel libro está. 
Nosotros no creemos, pero tampoco podemos dejar de preguntar. 
¿Cómo saber la verdad? […] (USMN, 2007, p. 98).41 
 
 

Exemplo 2. Formulario do Governo 

A los ex-presos les toman declaración en la Secretaría de Derechos 
Humanos a los efectos de llenar el correspondiente formulario. A los 
ex-desaparecidos no les toman declaración porque no hay nada que 
llenar en el formulario, ya que por el párrafo anterior queda de 
mostrado que los desaparecidos no existen.  
 
SOLICITUD DE BENEFICIO LEY 24.043 
Lugar y fecha.......................................... 
A LA DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
El/la que suscribe la presente solicita los beneficios provistos por la 
ley 24.043. 
BENEFICIARIO: 
 

                                                           
41

 Exemplo 1. Carta 
[…] 
10 de julho de 1979 
Querida Nora: 
São tão herméticos os termos das respostas oficiais, que uma pessoa termina recorrendo a qualquer 
método para encontrar uma palavra de ânimo. Você acredita na parapsicologia? Enviamos um 
cheque a um desses visionários. Nos respondeu que o livro está. Nós não acreditamos, e tampouco 
podemos deixar de perguntar. Como saber a verdade? [...] (Tradução nossa) 
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NOMBRES, 
APELLIDO:............................................................................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD.: Tipo:........... 
Nro:................................................. 
DOMICILIOREAL:.................................................................................. 
Localidad:.................................Pcia:...........................Cod. 
Postal:............ 
DISPOSICION DEL PEN: 
Fecha de inicio.................................... 
Decreto Nro...................................  
Fecha de cece...................................... 
Decreto Nro...................................  
CASOS DE CIVILES DETENIDOS POR TRIBUNALES MILITARES: 
Fecha dearresto:....................Lugar 
................................................................ 
Fecha de libertad............................. Tribunal que 
intervino............................... 
Medios de 
prueba:...................................................................................................
.. 
EN CASO DE ARRESTO EFECTIVO PREVIO AL DECRETO PEN O 
SIN ORDEN JUDICIAL 
Fecha de arresto 
efectivo.......................................................................................... 
Medios de 
prueba:...................................................................................................
..  
DECLARACION JURADA: 
Declaro bajo juramento que los datos consignados son ciertos y que 
no he recibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial 
con motivo de los hechos que contempla la ley 24043. 
Firmade beneficiario o apoderado Aclaración de firma  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
(USMN, 2007, p. 102).42 

                                                           
42

 Exemplo 2. Formulário do governo 
Na Secretaria de Direitos Humanos recolhem as declarações dos ex-presos a fim de preencher o 
formulário correspondente. Aos ex-desaparecido não recolhem declaração porque não há nada para 
preencher no formulário, já que, pelo parágrafo anterior, fica evidenciado que os desaparecidos não 
existem. 
 
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO LEI 24.043 
Lugar e data..................... 
À DIREÇÃO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO INTERIOR 
O/a que assina o presente documento solicita os benefícios previstos pela lei 24.043. 
BENEFICIÁRIO: 
NOMES:....................................... 
SOBRENOMES: .................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ....... Tipo: ........  Número:... 
ENDEREÇO: 
Cidade:          Estado:          CEP:  
DISPOSIÇÃO DEL PEN 
Data de início: 
Decreto número: 
Data de fechamento: 
Decreto número: 
CASOS DE CIVIS DETIDOS POR TRIBUNAIS MILITARES: 
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Exemplo 3. Fragmento de livro 
[…] 
El campo dentro de la Escuela Mecánica de la Armada empezó a 
funcionar durante el proceso que llevó al golpe de 1976...  
El campo funcionó en el casino de los oficiales, un edificio de tres 
plantas con un subsuelo y un ático inmenso. Los oficiales dormían en 
las dos primeras plantas; en el subsuelo los torturadores se 
dedicaban a su tarea; en la tercera planta y en el ático, los 
prisioneros aguardaban su destino. – Andersen,  
Dossier Secreto (USMN, 2007, p. 95).43 
 
 

Exemplo 4. Fragmento do depoimento de Nora Strejilevich à CONADEP – 

Nunca Más (Comisión Nacional de sobre la Desaparición de Personas). 

[…] 
Nora Strejilevich (letajo Nº 2525)44 estaba terminando de preparar su 
equipaje para el viaje que debía emprender a Israel, cuando un grupo 
de personas penetró en su domicilio. Nunca Más (USMN, 2007, p. 
25).45 
 
 

A variedade de gêneros eleitos para compor a trama narrativa e a hábil 

inserção de cada gênero textual, refratando a diversidade de vozes de forma 

estratégica na obra, singulariza a materialidade do textemunho romanceado em 

USMN da mesma maneira, corroborando com a teoria de Bakthin (2015) sobre 

romance como um gênero em constante transformação sem, portanto, ter uma forma 

fixa para sua materialidade textual. O teórico russo admite que o romance enquanto 

                                                                                                                                                                                     
Data da prisão: 
Lugar: 
Data da liberação: 
Tribunal que interveio: 
Meios de comprovação: 
EM CASO DE PRISÃO EFETIVA ANTERIOR AO DECRETO PEN OU SEM ORDEM JUDICIAL 
Data da prisão efetiva: 
Meios de comprovação: 
DECLARAÇÃO JURAMENTADA: 
Declaro sob juramento que os dados consignados estão corretos e que não recebi indenização 
nenhuma decorrente de sentença judicial pelos fatos contemplados pela lei 24.043. 
Assinatura de beneficiário ou procurador/representante Aclaração de assinatura 
 
43

 [...] O campo dentro da Escola Técnica da Marinha começou a funcionar durante o processo que 
levou ao golpe de 1976... 
O campo funcionou no cube dos oficiais, um edifício de três andares com um subsolo e uma 
cobertura imensa. Os oficiais dormiam nos dois primeiros andares; no subsolo, os torturadores se 
dedicavam a sua tarefa; no terceiro andar e na cobertura, dois prisioneiros aguardavam seu destino. 
(Tradução nossa) 
 
44

 Esse depoimento também está na CONADEP – Nunca Más. Edição da Eudeba, 2014, p. 76. 
45

 [...] Nora Strejilevich (letajo Nº 2525) estaba terminando de preparar sua bagagem para a viagem 
que faria a Israel quando um grupo de pessoas adentrou sua residência. (Tradução nossa) 
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gênero é movediço, assim como é movediça a diversidade social cuja maleabilidade 

refrata na literatura textos com uma infinidade combinatória de estilos.  

Nos exemplos temos várias vozes que refratam variadas perspectivas de 

enxergar e transpor ao escrito um mesmo fato: a ditadura. Assim, temos a voz de 

uma ex-desaparecida (Nora), a voz do Estado com o Formulário, a voz de familiares 

de desaparecidos e a voz de um jornalista, Martin Edwin Andersen, correspondente 

do Washington Post, que esteve na Argentina durante a ditadura, autor do livro 

Dossier Secreto. A todas essas vozes subjaz a interdição, seja a proibir na voz que 

detem o poder de controle, seja nas vozes que sentem o controle. 

Segue essa linha de raciocínio, também, Forster (1974), ao defender que a 

posição do crítico ou estudioso diante do romance há de funcionar de forma 

vanguardista, visto ser o romance um gênero amorfo. Esse autor faz uma analogia 

geográfica para justificar essa condição do romance, ao identificá-lo como “uma das 

áreas mais úmidas da literatura, irrigada por uma centena de riachos, degenerando-

se ocasionalmente num pântano” (FORSTER, 1974, p.3). 

Nosso olhar diante da obra então se debruça em uma produção que é 

fronteiriça do testemunho, da autobiografia e da ficção, cabendo na noção 

bakhtiniana de romance, sem desprezar a autobiografia e o depoimento testemunhal 

histórico, irrigada por riachos da rememoração de fatos traumáticos que englobam o 

individual e o coletivo histórico.  

O texto emerge da voz de uma ex-prisioneira dos campos de concentração 

clandestinos da Argentina em tempos ditatoriais de Videla (1976-1983). Nora, o “eu” 

que predominantemente orquestra as vozes, nos premia com uma catarse simbólica 

de seu passado-presente marcado pela violência e pelo terror de Estado. Refletindo 

a difusa e incerta vida de um prisioneiro político, o texto tem também uma trajetória 

difusa, não segue uma linearidade se tomarmos como referência de leitura os 

moldes dos romances realistas do século XIX. Os blocos narrativos são, portanto, 

costurados na medida em que fatos vão emergindo da memória, acionados por 

algum gatilho que os evoca. Os episódios evocados formam uma rede fragmentada 

de instâncias mnemônicas que passeiam desde a infância, a juventude, a prisão, até 

o exílio.  

Aparentemente de forma desconexa, a trama textual vai sendo tecida com o 

uso de mecanismos coesivos evidentes. O primeiro deles são os poemas que abrem 
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cada uma das três partes da narrativa, e o segundo mais recorrente é a repetição de 

frases, palavras ou orações entre os enunciados.  

Vejamos agora exemplos dessas repetições que na narrativa acontecem 

dezenas de vezes, espalhadas ao longo do texto. Em razão de serem muitas, 

selecionamos algumas para exemplificar como ocorre esse encadeamento por 

repetição. Destacamos nesse momento o recurso das repetições para o 

favorecimento da conexão entre as partes fragmentadas da narrativa, por serem em 

maior número e também por ocuparem uma posição conectora menos evidente aos 

olhos. 

Exemplo 1. Repetição do verbo amarrar 

La ventaja de no ver es que permite ignorar la presencia de losotros. 
A no ser que hablen. Y estos hablan. Mejor dicho: ordenan.  
-Acostate boca arriba. En una mesa metálica, fría. Me amarran.  
 
Hombres de braguetas ágiles 
No me amarran pero me meten en un auto, cuatro hombres 
armados. Como estoy embarazada, cuando me vienen a buscar creo 
que espara ir al hospital, ya que a las presas las atienden en la 
maternidad en esos casos (USMN, 2007, p. 22).46 
 
 

Exemplo 2. Repetição do verbo Llorar 

Una vez sentí llorar a una persona. Vino uno al que le decían Kung-
Fu, la sacó de la celda, la llevó a la sala de torturas y escuchamos 
los gritos de la persona mientras era torturada. Al traerla de nuevo a 
la celda escuchamos que le decía -¿no vas a llorar más? Y contestó: 
-No señor. 
Las lágrimas no abren candados    
-No llores...  
-Si no lloro ¿me parezco a vos?    
Quiero ser como vos, la protagonista de tus aventuras. Una mujer 
independiente, testaruda y vivaz. Y no quiero casarme si el 
matrimonio es esa especie de naufragio del que preferís no hablar 
[...] (USMN, 2007, p.30).47 

                                                           
46

 A vantagem de não ver é que permite ignorar a presença dos outros. A não ser que falem. E estes 
falam. Melhor dizendo: ordenam. 
- Deite-se de barriga para cima. Em uma mesa metálica, fria. Me amarram/vendam. 
Homens de braguilhas ágeis. 
Não me amarram/vendam, mas me colocam em um carro, quatro homens armados. Como estou 
grávida, quando vêm me buscar creio que é para ir ao hospital, já que as presas são atendidas na 
maternidade nesses casos. (Tradução nossa) 
47

 Uma vez senti uma pessoa chorar. Veio um a quem chamavam Kung-Fu, a tirou da cela, a levou à 
sala de torturas e escutamos os gritos da pessoa enquanto era torturada. Ao trazê-la novamente à 
cela, escutamos que dizia a ela – não vai chorar mais? E ela respondeu: - Não, senhor. 
As lágrimas não abrem cadeados 
- Não chore... 

- Se não choro, parecerei com você? 
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Exemplo 3. Repetição do substantivo Loucura 

Sin gritar ni llorar, le dejo mis lentes de contacto a la guardia. Lo 
mismo da igual, está prohibido sacarse el tabique hasta para dormir. 
Una ceguera a merced de gritos de chicos, de mujeres, de hombres 
que flotan en el vacío. Ecos vueltos, voces que le hablan a uno 
desde la locura.  
 
La locura tiene para mí un nombre. Se llama Berta. Tiene ojos 
azules en los que me encanta perderme y unas manos que giran al 
son del don al don del don pirulero / cada cual cada cual /atiende su 
juego / y el que no y el que no / una prenda tendrá. […] (USMN, 
2007, p.57).48 
 
 

Exemplo 4. Repetição o substantivo silêncio 

[...] 
Las estaciones del habeas corpus: entrar con él y salir con las manos 
vacías. Ojalá pudieras gritar, pero vas mudo, encorvado. Una sombra 
lastimada te cuelga del cuerpo y no sé cómo curarle la herida. Te 
tomo el brazo en la oscuridad, aquella noche en que nos decimos el 
silencio. 
 

Lo inesperado 
 

Repito sin mirar la página: “El silencio encierra a imposibilidad de 
decir eso, el horror, lo terrible”. Las palabras saltan de la página para 
es currirse por la ventanilla y carnarse en la fachada de un edificio de 
mi pasado. No tendría que sorprenderme, lo extraordinario puede 
mirarnos desde cualquier ventanilla. […] (USMN, 2007, p.97)49 
 

A repetição de palavras ou sintagmas marca a extensão do plano narrativo 

da obra, costurando os enunciados, conectando-os de forma sequenciada, por meio 

                                                                                                                                                                                     
Quero ser como você, a protagonista de suas próprias aventuras. Uma mulher independente, teimosa 
e vivaz. E não quero me casar se o casamento é essa espécie de naufrágio de que você prefere não 
falar. (Tradução nossa) 
48

 Sem gritar nem chorar, deixo minhas lentes de contato com o guarda. Para ele é indiferente, está 
proibido de tirar o tabique mesmo para dormir. Uma cegueira à mercê de gritos de crianças, de 
mulheres, de homens que flutuam no vazio. Ecos que voltam, vozes que lhe falam em meio à 
loucura. 
A loucura tem um nome para mim. Chama-se Berta. Tem olhos azuis nos quais adoro me perder e 
umas mãos que giram ao som do don al don del don pirulero / cada cual cada cual /atiende su juego / 
y el que no y el que no / una prenda tendrá.  
49

 [...] 
Os estados do habeas corpus: entrar com ele e sair com as mãos vazias. Quem dera pudesse gritar, 
mas você vai mudo, curvado. Uma sombra machucada aparece pendurada ao seu corpo e não sei 
como curar sua ferida. Pego seu braço na escuridão, aquela noite em que nos dissemos o silêncio. 
O inesperado 
Repito sem olhar a página: “O silêncio inclui a impossibilidade de dizer isso, o horror, o terrível”. As 
palavras saltam da página para escorrer pela janela e se encarnar na fachada de um edifício do meu 
passado. Não teria que me surpreender, o extraordinário pode nos olhar de qualquer janela. 
(Tradução nossa) 
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da palavra ou sintagma duplicado. Essa duplicação dá o tom do encadeamento 

fluido e informal que deve ter toda charla, reproduzindo o sentido de que um assunto 

ou lembrança puxa outro. Dessa maneira o sequenciamento vai se processando 

através do gatilho – repetição de palavra. 

Esse mecanismo de duplicar um trecho ou uma palavra final de uma oração 

que se repete no início do próximo enunciado assemelha-se ao fenômeno da 

anadiplose. Fiorin (2016, p. 120) fala sobre esse recurso de retórica, usando o 

exemplo da obra Dom Casmurro, no capítulo “Uma ideia e um escrúpulo”, em que a 

palavra escrúpulo é repetida, intensificando a importância da reiteração ou ênfase da 

palavra, instrumento do redobro, para compor o sentido do que se quer transmitir. 

 No caso em foco, a repetição vocabular da palavra final ou sintagma final de 

um texto ou verso que se repete no início do texto seguinte ou do verso seguinte tem 

dezenas de ocorrências, sugerindo um encadeamento em corrente, cujo elo de 

solda entre as partes é a palavra-ligação da figura de retórica de reiteração e de 

repetição: anadiplose. 

Outro recurso de coesão da narrativa está no poema que compartimenta as 

partes do livro. Intitulado Cuando me robaron el nombre, o poema figura completo, 

como peça na coletânea do livro Las palabras de Miriam: voces de poetas judias 

latinoamericas (1999), organizado por Marjorie Agosín e publicado por Ediciones 

Torremozas, mas na obra ele foi propositalmente repartido.  

Entendemos essa repartição do poema não só como um mero elemento de 

nexo narrativo a costurar as partes da narrativa, mas como um reforço à ideia de 

repartição, quebra e esfacelamento do indivíduo submetido à tortura e à prisão nas 

mãos da máquina estatal, mimetizando a alienação da condição humana. Esse 

contexto propiciona uma imanência textual conjugada ao panorama sócio-histórico 

implicado na obra literária.  

Tal efeito mimético não suaviza a carga de violência, ao revez, reitera a 

força assimétrica de luta entre o sistema e esse “eu”. A desproporcionalidade do 

embate estampa uma consciência de ação da violência de Estado, fazendo-nos 

inferir que os agentes da repressão são frutos de uma ordem sistemática de 

treinamento. Não seria exagero nosso atentar para essa essa inferência, quase que 

igualando a funcionalidade do sistema repressivo à organização de um trabalho, um 

ofício e a racionalidade da ciência.  
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Nossa inferência se ancora nos fatos expostos perpassando todo o texto, 

principalmente na primeira parte do romance, em que se escancaram os sequestros 

de pessoas e as torturas. É visível no texto que essas ações não eram aleatórias, 

havia uma maneira de execução, uma técnica, e obedeciam a critérios.  Então esse 

sujeito não tem recursos de defesa diante de um sistema de “produção” que detém 

os mecanismos legitimadores da violência sobre os chamados “subversivos”, 

inimigos da ordem social e da Segurança Nacional.  

O Estado, claramente, legitima as desigualdades sociais já existentes em 

uma sociedade estratificada. A fragmentação do poema, seguindo a 

compartimentação da própria narrativa, apregoa a absoluta sujeição do preso 

político à incondicional racionalidade técnica destrutiva do Estado e, como não podia 

deixar de ser, reforça essa a estratificação social a serviço de esferas do poder 

interno e externo ao país. 

Concluída essa explanação acerca da simbologia da fragmentação na obra, 

seja do sujeito ou do texto lieterário em sua imanência, continuamos a explicação do 

gênero poesia como recurso de coesão do relato na obra USMN. Para tal, há que se 

apresentar o poema em sua integridade. 

Cuando me robaron el nombre 
 
Cuando me robaron el nombre 
fui una fui cien fui miles 
y no fui nadie. 
NN era mi rostro despojado (verso síntese) 
de gestode miradade vocal. 
 
Caminó mi desnudez numerada 
en filasin ojossin yo 
con ellossola 
desangrado mi alfabeto 
por cadenas guturales 
por gemidos ciudadanos de un país 
sin iniciales. 
 
Párpado y tabique 
mi horizonte 
todo silencio y eco 
todo rejatodo noche 
todo pared sin espejo 
donde copiar una arruga 
una muecaun quizás. 
Todo punto y aparte. 
(até aquí marca a I Parte do libro) 
 
Hasta que un día 
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me devolvieron el nombre 
y salí a lucirlo por los pasillos 
del mundo. 
Máscaras encontré 
Países perfiles adormecidos 
lenguas golosas de novedades 
absurdo. 
 
(Nombre que le daban en la Argentina los genocidas al paño con 
el que cubrían los ojos de los secuestrados) versos subrimidos no 
libro USMN, 2007, mas encontrados na coletanea Las palabras de 
Miriam. 
 
Me dejé caminar así 
hacia mi ningún lugar 
hacia mi nada 
por desfiladeros de huellas 
sin rocío 
sin poder traducir 
mis cicatrices. 
 
¡Este nombre no es mío! 
El mío 
era cienera milera todos 
el mío 
era cuerpoera vientreera voz 
tenía vecinossilbaba 
era diurno y nocturno 
era un dios. 
 
¡Se me ha perdido mi nombre! 
por las veredas de un mapa 
sin esquinas grité 
entre puertas acribilladas de miedo. 
 
¡Quiero mi nombre! 
mi nombre propiocurvopalpitante 
¡Que me lo traigan! 
envuelto en primaveras 
con erre de rayuela 
con o de ojalácona de aserrín aserrán 
 
(até aquí marca a II Parte do libro) 
Mi nombre enredadera se enredó 
entre sílabas de muerte 
DE SA PA RE CI DO 
ido 
nombre nunca más 
mi nombre. 
 
Enajenada de sujeto 
no supe conjugarme 
no supe recorrer 
el abecedario de mis lágrimas. 
Fui ojos revolviendo ayeres 
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fui manos atrapando jirones 
fui pies resbalando 
por renglones eléctricos. 
 
No supe pronunciarme. 
Fui piel entre discursos 
Sin salidasin vestigios 
dedonde ni por qué 
ni cuándoni hasta cuándo. 
 
¡No podrás jamás decirlo! 
jamás decirte, pensé. 
Pero escribirás, 
escribiré sí 
miles de ges de eres de eses 
garabatos vicarios 
hijos de mi boca 
remolinos de deseos 
que fueron nombres. 
 
Escribiré 
látigos negros para domar 
ciertas salvajes mayúsculas 
ahogándome la sangre. 
Resistiréresistirás 
con nombre y apellido 
el descarado lenguaje 
del olvido. 
(até aquí marca a III Parte do livro)50 

                                                           
50

 Quando me roubaram o nome 
 
Quando me roubaram o nome 
Fui uma fui cem fui milhares 
E não fui ninguém 
NN era meu rosto despojado 
De expressão de olhar de voz 
 
Caminhou minha nudez numerada 
Em fila sem olhos sem mim 
Com eles sozinha 
Dessangrando meu alfabeto 
Por cadeias guturais 
Por gemidos cidadãos 
De um país sem iniciais. 
 
Pálpebra e tabique 
Meu horizonte 
Tudo silêncio e eco 
Tudo grade tudo noite 
Tudo parede sem espelho 
Tudo copiar uma ruga 
Uma careta um talvez 
 
Tudo ponto parágrafo. 
(até aquí marca a I Parte do libro) 
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Até que um dia 
Devolveram-me o nome 
E saí a exibi-lo pelos corredores 
Do mundo 
Máscaras encontrei 
Países perfis adormecidos 
Línguas gulosas de novidades 
Absurdo. 
 
(Nome que os genocidas davam na Argentina ao pano com o qual cobriam os olhos dos 
sequestrados) versos suprimidos no livro USMN, mas encontrados na coletânea Las palavras de 
Miriam. 
 
Me deixei caminhar assim 
A meu lugar nenhum 
A meu nada 
Por desfiladeiros de rastros 
Sem orvalho 
Sem poder traduzir 
Minhas cicatrizes. 
 
Esse nome não é meu! 
O meu 
Era cem era mil eram todos 
O meu 
Era corpo era ventre era voz 
Tinha vizinhos assobiava 
Era diurno e noturno 
Era um deus. 
 
Perdi meu nome! 
Pelas veredas de um mapa 
Sem esquinas gritei 
Entre portas crivadas de medo. 
 
Quero meu nome! 
Meu nome próprio curvo palpitante 
Que o tragam para mim! 
Envolto em primaveras 
con erre de rayuela (com erre de amarelinha) 
con o de ojalá con a de aserrín aserrán (com o de oxalá com a de pó de serra serrar) 
 
(até aquí marca a II Parte do libro) 
 
Meu nome enredadeira se emaranhou 
Entre as sílabas de morte 
DE SA PA RE CI DO 
Ido 
Nome nunca mais 
Meu nome. 
 
Alienada de sujeito 
Não soube conjugar-me 
Não soube percorrer 
O abecedário de minhas lágrimas 
Fui olhos revirando “ontens”/ tempos passados 
Fui mãos recolhendo migalhas 
Fui pés escorregando 
Por linhas elétricas. 
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Seccionado em três segmentos, o poema exibe três ideias que se inter-

relacionam e simbolizam a tônica de cada parte da narrativa. A primeira parte do 

livro e consequentemente do poema centra-se na ruptura do “eu”, no sequestro e 

prisão de Nora, morte de seu irmão e dos primos. O furacão de violências que 

maceram a condição humana do sujeito tem como principal razão promover a 

despersonificação, reificar o indivíduo tornando-o impotente ante a máquina estatal 

de controle social. Então, de sujeito com nome, sobrenome e família, passa a ser um 

número e/ou desaparecer no anonimato total, nas mãos do Estado. É patente que se 

deseja expor o contexto de retração da subjetividade em um mundo controlador, 

capaz de toda espécie de mecanismo para tolher a emancipação do sujeito e da 

alteridade.  

Dos versos “cuando me robaron el nombre” até o verso “todo punto y aparte” 

temos o fragmento do poema que inaugura a primeira parte do livro. Nessa parte se 

encerra a impossibilidade de existir, a constatação bruta de desaparecer por 

completo, se convertendo em número – Nora era o K-48 –, e de um número encarna 

uma sigla, sintetizada no verso “NN era mi rostro despojado”.  

A menção a sigla N.N. refere-se à expressão latina nomen nescio, termo 

para representar pessoa anônima, um desconhecido, muito comum em corpos sem 

                                                                                                                                                                                     
 
Não soube me pronunciar 
Fui pele entre discursos 
Sem saída sem vestígios 
De onde nem por quê 
Nem quando nem até quando. 
 
Não poderás dizer jamais isso! 
Jamais dizer a você, pensei. 
Mas escreverás, 
Escreverei sim 
Milhares de gês de erres de esses 
Garranchos vigários 
Filhos da minha boca 
Redemoinhos de desejos 
Que foram nomes. 
 
Escreverei 
Chicote negro para domar 
Certas maiúsculas selvagens 
Afogando-me em sangue. 
Resistirei e resistirás 
Com nome e sobrenome 
A linguagem descarada 
Do esquecimento. 
(até aquí marca a III Parte do livro) 
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identificação. Nas páginas da CONADEP51 (2014), essa sigla se destaca na parte do 

dossier que se reserva à denúncia de tumbas clandestinas em cemitérios como o de 

La Plata, o de Moreno ou o Rafael Calzada52 e o La Chacarita53. A título de exemplo, 

só na cidade de La Plata, em 1983, se confirmou judicialmente a existência de 295 

tumbas de cadáveres N.N.54 

Nessa primeira parte do romance a tese da mimetização da alienação 

universal é a ordem do cotidiano do cronotopo do “eu” lírico, como lembra Gouveia 

(2010, p. 81) ao comentar os escritos adornianos que discutem a constituição do 

gênero narrativo – romance – sobretudo pós-Auchwitz. Conforme Adorno, nota-se 

nas narrativas uns cem números de truncamentos, ausência de heroísmo e forte 

diluição das relações humanas, aspectos inconfundíveis e recorrentes no âmbito 

estético das narrativas dos séculos XIX e XX. 

  A Argentina ditatorial, principalmente a província de Buenos Aires, se 

revela um terreno fértil à irreversibilidade de processos destrutivos do sujeito. Um 

Estado fundado por estrutura capitalista, liderado por uma elite econômica, política e 

religiosa, branca e católica, apoiado pelos Estados Unidos. Além disso, pode-se 

afirmar que é um governo orientado pelos ditames de interesses da guerra fria e 

acrescido de ter em seu seio constituinte lideranças da SS. Em suma, uma 

sociedade que se divide até no campo santo, pois não há cadáveres N.N. nos 

corredores de arquitetura barroca do cemitério La Recoleta, onde tem ali enterrada a 

nata da aristocracia do país.  

Os sem nome, mortos pela ditadura, quando muito, eram enterrados em 

valas comuns nos cemitérios dos subúrbios La Chacarita, Rafael Calzada, La Plata 

ou Moreno. A residência derradeira dos “subversivos”, da escória social, simboliza a 

reificação do ser humano, o fim histórico da experiência individual e a massificação 

de tudo. Percebe-se nessa massificação um caráter sistêmico, em que não há o 

indivíduo e o “outro” na sociedade, mas um sistema de controle que traga o 

indivíduo e a alteridade, transformando-os na extensão dele como um bloco 

monolítico. Desse modo, os enredos dos romances – deserdados das epopeias 

clássicas – se convertem em romances negativos recheados de vidas porosas e 
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 Cemitério em Buenos Aires de menor importância. 
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 Maior e mais popular cemitério de Buenos Aires. Nascido no século XIX, no subúrbio da cidade, em 
uma região de chácaras, daí o topônimo La Chacarita, era muito usado pelos desfavorecidos e 
contapõe-se, portanto, à opulência do cemitério de La Recoleta. 
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  Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (2014, p. 245). 



108 
 

paralisadas. Refratam, pois, uma sociedade composta de sujeitos problemáticos, 

solitários e destituídos de qualquer poder, inclusive, destituídos do mínimo possível, 

como o nome e o sobrenome. 

Na segunda parte da narrativa, o umbral de entrada é marcado por outro 

segmento do poema Cuando robaron mi nombre, que começa com os versos “Hasta 

que un día” e segue até o verso “con o de ojalá con a de aserrín aserrán”. Essa 

divisão do poema que antecede a segunda parte reforça o sentido de encadeamento 

do texto.  

De presa política, em meio a tantos outros que ficaram para trás como 

mortos sem nome, Nora agora desvenda sua trajetória como exilada política. As 

próximas 52 páginas, correspondentes à segunda parte, conduzem o leitor pelas 

veredas do exílio, das andanças obrigatórias de quem tem que sair de sua pátria 

para não morrer, exemplo contundente da vontade roubada. Não sai do país por 

escolha, mas por imposição do sistema. 

 Desgovernada, desorientada, exilada de si mesma, sem lugar, no vazio que 

sua existência se tornou, Nora sofre sem rumo e muda, caminha na vida seguindo 

por um desfiladeiro, cujas pegadas levam ao exílio: “me dejé caminhar así, hacia mi 

ningún lugar/ hacia mi nada/ por desfiladeiros de huellas/ sin rocío/ sin poder traducir 

mis cicatrices”. 

Nora, atormentada por pesadelos e memórias traumáticas da prisão, padece 

com as ânsias de mal-estares e vertigens dos pedaços dos “ontens” – ayeres –, que 

preenchem todos os presentes e atormentam o futuro incerto: “uno se marea por la 

vorágine de retazos de ayeres”55. 

Tudo é estranhesa e incertezas em cada país, em cada bombardeio de 

línguas e culturas alheias com que se depara a exilada Nora, mas ela, que perdida 

estava, perdida seguiu pelos corredores do mundo. Mesmo havendo recuperado sua 

identidade civil, saiu pelo mundo a refletir seu nome, devolvido em pedaços: “y salí a 

lucirlo por los pasillos del mundo”.  

Por fim, a terceira parte do livro começa com a última fração do poema.  

Com os seis primeiros versos, “Mi nombre enredadera se enredó/ entre sílabas de 

muerte/ DE SA PA RE CI DO/ ido/ nombre nunca más/ mi nombre”, a terceira e 

última parte da narrativa tem, em suas linhas, a inevitável desfiguração irreparável 

                                                           
55

 USMN, p. 88. 



109 
 

de vida, de todos aqueles que são atingidos pelo rolo compressor repressivo e 

rigorosamente organizado da violência de Estado.  

A ênfase recaiu na retomada da imagem dos desaparecidos. Uma vez 

desaparecido, sempre desaparecido, não importa se recuperou sua esfera de 

individualidade civil representada pelo nome. Quem sobrevive passa a representar a 

todos os desaparecidos do relatório Nunca Más, para que não sejam olvidados. 

Nesse percurso, temos na construção da narrativa o caráter segmentado da 

própria capacidade humana de reter informações e transmiti-las, ou seja, o texto é 

tão fragmentado como é a própria memória em seu processo de armazenamento de 

informações e recuperação de lembranças, sobretudo traumáticas. Mas também 

como produto ideológico, sua organização interna compartimentada refrata parte da 

realidade natural e social também fragmentada, fruto da destruição da violência 

oficial. Dessa maneira, enquanto produto ideológico, se revela um fenômeno que 

reflete e refrata outra realidade, que é sua significação transformada em signo.  

Considerando o que foi perfilado até então, e conduzidos pelas reflexões de 

Volóchinov (2017, p. 92), entendemos que o texto literário é um produto ideológico 

convertido em imagem artístico-simbólica, que passa a refletir e a refratar a 

realidade material através de outra realidade, que é a realidade elaborada na obra. 

O texto narrativo parte da realidade material histórica, mas, enquanto signo, 

(re)elabora essa realidade. O livro é, então, um construto que se estabelece em 

relação ideológica com o outro – outras vozes são convidadas ao itinerário das 

lembranças – que pode confirmar ou não os fatos evocados em uma contínua 

atualização do passado de forma dialética. 

Esse fio de sucessos vai deixando vestígios na vida da narradora, no lapso 

de tempo transcorrido do desaparecimento forçado em 1976 até a primeira volta do 

exílio, em 1993. Temos assim um espaço variado e um tempo predominantemente 

fincado na ideia de presente. É um passado-presente fruto da memória que converte 

o passado em universo revisitado pela psiquê traumatizada. O indivíduo vítima dos 

abusos de um regime repressor, ao trazer à tona sua vivência, transcende seu 

incômodo particular de horror e deságua na ambiência de um desconforto coletivo 

que se comunica com o espaço social argentino. É perseguindo esse fio de 

desalento que se compreende a categoria eixo: a violência de Estado.  

O evento violento de repressão é o elemento norteador de toda narrativa. 

Todas as ações, digressões, lembranças, depoimentos, cartas ou poemas estão, de 
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alguma forma, subordinados ao que chamamos de personagem-tema: a violência de 

Estado.  

A cosmovisão refratada, os significados elaborados, os valores dispostos no 

enredo, todos partem do fato ditadura e é nele que as relações se concretizam no 

texto em sua verossimilhança. O que a personagem-narradora Nora nos revela são 

intervenções desse ente Estado, que tudo pode na vida de todas as vozes. O 

percurso narrativo se dispõe em episódios nascidos a partir da memória da violência 

sofrida. Podemos dizer que essa personagem-tema – violência de Estado – concorre 

com o narrador-personagem Nora, por lugar na narrativa. 

Desse modo, todos os procedimentos de arranjos da narrativa para compor 

a trama brotam do princípio rizomático que é a violência repressiva da ditadura. 

Esse ente que se personifica em agentes do Estado, burocracias, abusos de 

violências físicas, morais e psicológicas, tem um raio de ação poderoso, que se 

espalha silenciosamente na máquina estatal e na sociedade de forma destrutiva, 

nefasta e desumana, mesmo que haja passado o período da “guerra sucia” de 1976-

83. A malignidade da estrutura voraz do poder do Estado sobre tudo e todos se 

expande em maior ou menor grau ao longo dos anos como uma radioatividade, 

ainda que pós-ditadura.  

Esto no tiene límites (máxima del grupo de tareas de la ESMA) 
 
En el noventa y cuatro los ex-detenidos-desaparecidos pasamos a la 
categoria de existentes y por ende indemnizables. Vuelvo al viejo 
edifício de la calle Moreno, la Secretaría de Derechos Humanos, para 
conocer los entretelones. Cuando llego al tercer piso me mandan al 
primero y del primero me mandan al terceiro. Los del terceiro me 
explican que um desaparecido que se precie de tal tiene que 
figurarem um documento oficial.  
[...] 
Una razón absolutamente lógica determina el pedido de 
documentación: como no figuramos en ninguna planilla de entrada o 
de salida no se nos puede indemnizar con precisión. Al final no sé si 
los desaparecidos somos, estamos, fuimos o estuvimos, pero seguro 
que tenemos que probarlo (USMN, 2007, p. 134).56 
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 Isto não tem limites (máxima do grupo de tarefas da ESMA). 
Em 1994, os ex-detentos-desaparecidos passamos à categoria de existentes e, por essa razão, 
indenizáveis. Volto ao velho edifício da rua Moreno, a Secretaria de Direitos Humanos, para conhecer 
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andar me mandam ao primeiro e do primeiro me mandam ao terceiro. Os do terceiro me explicam que 
um desaparecido que se preze deve constar em um documento oficial. 
[...] 
Uma razão absolutamente lógica determina o pedido de documentação: como não constamos em 
nenhuma planilha de entrada ou saída, não podem nos indenizar com precisão. No final, não sei se 
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Dificultar a vida dos cidadãos que foram lesados, não os reconhecer como 

vítimas, são ações dessa entidade de força e poder que gravou sua forma de ação 

em cada instituição governamental, em cada agente público, e transformou todos os 

cidadãos em títeres manipulados a sua vontade. Provar a ignominia sofrida só 

depois de comprovar ter seu nome em uma lista oficial é algo no mínimo 

estapafúrdio. Se os centros de detenção eram clandestinos e funcionavam à moda 

dos campos de concentração da Segunda Guerra, os desaparecimentos eram 

forçados, as prisões arbitrárias, como ter documentos comprobatórios? Essa 

personagem-tema caminha por todo o relato como um ser indestrutível, inabalável e 

onipresente em todas as esferas da sociedade. Resta às vítimas a dura realidade de 

que uma vez desaparecido, sempre desaparecido, uma vez prisioneiro, sempre 

prisioneiro. 

Uma via crucis segue para a narradora Nora. E com um humor negro, de 

fina ironia, ante a magistral rede burocrática do apagamento, da aniquilação e do 

escabroso desrespeito às vítimas, Nora trava uma interlocução dialética com o 

Estado.  

Buenos Aires, 6 de marzo del 2001. 
 
Nota ley 24.043 No.104/01 
 
Señora Nora Strejilevich: 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En mi caracter de Coordinadora 
Técnica de la Unidad Ejecutora de la Ley No. 24.043 de la 
Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos en relacion a su nota mediante la cual solicita la 
ampliación del beneficio previsto em la citada ley, por los vejames de 
los que fuera objeto durante su detención ilegal. 
[...] 
Al respecto...le solicito nos informe si el pedido está referido al 
incremento del beneficio por “lesiones gravíssimas” (Art. 4º de la Ley 
24.043) entendiendose por ellas las contempladas em el Art. 91º del 
Código penal que estabelece: “Se entenderá como gravíssima...la 
lesion que projere uma enfermedad mental o corporal, certa o 
probablemente incurable, la inutilidadd permanente para el trabajo...”. 
las lesiones gravíssimas se caracterizan por la irreparabilidade del 
daño causado por la perdida absoluta de la capacidade funcional de 
um órgano, no es la mera disminución o debilitamiento de uma 
función. La aceptación del término enfermedad es la alteración más o 
menos grave de la salud, pero debe ser incurable, al menos em 
forma probable, lo cual será determinado por la perícia médica. [...] 

                                                                                                                                                                                     
nós, desaparecidos, somos, estamos, fomos ou estivemos, mas com certeza temos que provar isso. 
(Tradução nossa) 
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Para el supuesto de que su caso esté encuadrado em lo 
anteriormente descripto, debrá acompanhar copia certificada de 
Historia Clínica del lugar de detención; Sentencia Judicial que las 
haya tenido por acreditadas, o Historia Médica o Clínica com fecha 
correspondiente al lapso del beneficio emananda por instituición de 
salud oficial.  
 
Lástima que el Club Atlético no siga en funcionamento, de haber 
caído en la ESMA hubiera aprovechado mi visita para solicitarles el 
correspondiente informe médico. (USMN, 2007p. 136).57 
 

 
Nota-se nos fragmentos uma assimetria entre os interlocutores. O discurso 

do Estado materializado em carta oficial, expedida por órgão público autorizado, nos 

exemplifica um discurso cujo conteúdo e a forma do texto refletem e refratam o 

confronto de interesses sociais entre o Estado e a comunidade argentina. Que 

confronto seria esse? A pseudoiniciativa de reparação do Estado para com suas 

vítimas e as dificuldades encontradas pelas vítimas e seus familiares de serem 

idenizadas.  

O Estado detém o poder de conceder ou não uma reparação, sendo a ação 

de adjudicação do direito condicionada a uma exigência: a apresentação de laudo 

médico expedido pelo centro de detenção onde a vítima ficou encarcerada. 

A carta do Estado tem em seu conteúdo uma contradição interna, pois se 
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 Buenos Aires, 6 de março de 2001 
 
Nota lei 24.043 nº 104/01 
 
Senhora Nora Strejilevich: 
Tenho a satisfação de me dirigir a senhora. Em minha condição de Coordenadora Técnica da 
Unidade Executora da lei nº 24.043, da Subsecretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça e 
Direitos Humanos, em relação à sua nota mediante a qual solicita a ampliação do benefício previsto 
na citada lei, pelos vexames dos quais foi objeto durante sua detenção ilegal. 
[...] 
Com relação a isso... solicito que nos informe se o pedido se refere ao incremento do benefício por 
“lesões gravíssimas” (Art. 4º da lei 24.043), entendendo-se por elas, as contempladas no Art. 91 do 
Código Penal que estabelece: “entender-se-á como gravíssima... a lesão que ocasione uma 
enfermidade mental ou corporal, certa ou provavelmente incurável, a inutilidade permanente para o 
trabalho...”. As lesões gravíssimas caracterizam-se pela irreparabilidade do dano causado pela perda 
absoluta da capacidade funcional de um órgão, não é a mera redução ou debilitação de uma função. 
A aceitação do termo enfermidade é a alteração mais ou menos grave da saúde, mas deve ser 
incurável, de forma comprovada, a qual será determinada pela perícia médica. 
[...] 
A partir do pressuposto de que seu quadro está enquadrado no que foi anteriormente descrito, deverá 
acompanhar cópia certificada de histórico clínico do lugar de detenção; Sentença Judicial que tenham 
sido confirmadas, ou histórico médico ou clínico com data correspondente ao lapso do benefício 
emitido por instituição de saúde oficial. 
 
É lastimável que o Club Atlético não esteja mais em funcionamento, se estivesse na ESMA teria 
aproveitado minha visita para solicitar a eles o correspondente informe médico. (Tradução nossa) 
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entrechocam a exposição de dificuldades impostas pelo poder público para a 

reparação de danos e a concessão de direito indenizatório do Estado para com suas 

vítimas. A enunciação epistolar sugere boa fé do Estado no reconhecimento de 

crime de lesa humanidade, mas ao mesmo tempo impõe condições quase 

impossíveis de suas vítimas na concessão desse direito de reparação.  

O mais curioso e que reforça o processo dialético entre a sociedade e o 

Estado é que a carta parte de um órgão cuja função social é de salvaguardar os 

direitos humanos, mas contraditoriamente a situação de interlocução revela uma 

desumanidade ao solicitar da vítima provas de debilidade ou enfermidade provocada 

pelo tempo de cárcere. Essa ignominia exige, inclusive, documentos probatórios 

emitidos pelo campo de detenção ou junta médica oficial. Repara-se que o meio 

social e a situação em foco, de forma imediata, determinou completamente a 

estrutura da enunciação.  

A enunciação está atrelada ao contexto social e à esfera de poder que, no 

caso, é jurídica e política, e age a favor do Estado.  

A carta expedida por órgão do Governo resulta uma forma-padrão de escrita, 

determinada historicamente e própria à esfera da atividade humana da qual procede. 

É exatamente no enunciado materializado em gênero textual que se plasmam as 

estruturas ideológicas que orientam a visão de mundo do setor social da qual a carta 

é oriunda, no caso, a esfera jurídica claramente acobertada pela advocacia Estatal. 

Relembramos, então, Bakhtin (2011), quando nos alerta a conhecer a natureza do 

enunciado e as relações sociais imbricadas em sua composição, ou seja, observar 

os interlocutores, a intensão, a linguagem e os interesses que subjazem ao texto. 

Ora, de 1976 a 2001 transcorreram 25 anos, e o cronotopo dos sujeitos 

segue bem marcado. O Estado manda, regula, ordena, e o cidadão pouco ou nada 

pode fazer sobre a força das regulações da máquina estatal.  

As relações dialógicas via carta entre a funcionária do Governo e a senhora 

Nora criam um espaço de tensão. Essa tensão constitutiva do dialogismo e dos 

interesses em oposição – Estado e vítima – se materializa no texto oficial, assim 

como no comentário irônico de Nora, que, se soubesse previamente das exigências, 

as teria solicitado aos “funcionaram” que “cuidaram” de seu confinamento no campo 

de concentração, conhecido como Club Atlético, antes que ali fossem encerradas 

suas atividades. E sua lástima irônica vai mais além ao dar-se conta que se 

houvesse “caído” em outro centro – a ESMA –, ainda de pé o prédio, teria durante 
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uma visita pós-exílio ao referido local solicitado o tal informe médico.  “Lástima que 

el Club Atlético no siga en funcionamento, de haber caído en la ESMA hubiera 

aprovechado mi visita para solicitarles el correspondiente informe médico”.  

O fenômeno linguístico da ironia na fala de Nora é uma evidente 

transgressão enunciativa responsiva à carta de reparação do Estado para suas 

vítimas.  

Seu humor negro apresenta uma crítica ao discurso totalitário do Estado 

travestido de “bondade”. O seu mundo desmoronou com seu desaparecimento. Foi 

desrespeitada, teve seu irmão desaparecido e morto, sua família esfacelada, ficou 

presa, foi abusada sexualmente, torturada e submetida a uma série sem fim de 

humilhações não só por sua condição étnica – ser judia–, mas também por seu 

gênero. Na ironia, Nora enxerga uma atitude de coerência e defesa diante da 

incoerência da enunciação da carta. Como pedir prontuário médico em um centro 

clandestino de detenção? O Club Atlético foi o centro onde Nora foi detida. O edifício 

estava situado na parte sul da cidade de Buenos Aires, nas proximidades do bairro 

de La Boca. Era o local do Clube Atlético Boca Juniors, por isso o prédio hediondo 

recebeu o nome de Club Atlético, mas já foi demolido. 

Vejamos: uma voz pressupõe uma função social, essa situação de 

interlocução destaca papéis e, portanto, atividades sociais, e essas atividades são 

frutos das relações sociais criadas pelos indivíduos. Na relação em foco – vítima e 

Estado –, estabelecida mesmo em uma situação política considerada democrática, 

considerando a data da carta, 6 de março de 2001, temos uma dissonância clara de 

interesses que subverte o próprio conceito de democracia e de Estado de direito.  

Os direitos fundamentais do ser humano que deveriam ser resguardados 

pelas leis e pelo Estado estão sendo ignorados porque a concessão de reparação 

está condicionada a um pedido impossível de ser executado. Assim, o direito à vida, 

o direito à defesa, o direito à liberdade, não lesar a outrem, praticar o bem, que são 

exemplos de direitos naturais, deveriam ser não só resguardados pelo Estado, mas 

também por ele promovidos. 

Chamamos novamente atenção para o tempo entre os eventos da ditadura e 

a expedição da carta. Passaram-se 22 anos e o que se verifica é um certo 

enraizamento de práticas, fazendo-nos refletir acerca da perspectiva bakhtiniana de 

que a cada nova temporalidade há o surgimento de um novo sujeito social e novos 

ordenamentos. Nesse fragmento o tempo transcorrido não foi suficiente para 
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promover a transformação das relações de forma significativa.  

Em suma, se tínhamos um Estado repressor com a ditadura, agora temos o 

mesmo Estado engessado pelo vício da ordenação repressiva encrustada no corpo 

jurídico da nação argentina, e cidadãos que outrora foram lesados pelo governo 

repressivo seguem tendo o mesmo tratamento, sendo lesados em seus direitos de 

receberem do Estado uma reparação pelos danos sofridos. As relações entre os 

sujeitos nesse tempo-espaço de certo modo se petrificaram. 

Como diante de um modus operandi, aos moldes do Terceiro Reich, de 

eliminação de provas, seria possível registros de torturas e maus tratos que 

provassem as lesões e enfermidades graves, ou até mesmo leves, sofridas pelos 

sobreviventes dos campos de concentração da ditadura de Videla?   

A referência à ESMA também é uma irônia, visto que a Escola Superior da 

Armada se trata de outro campo de detenção, escola de oficiais e suboficiais da 

Marinha, que agora é Escola de Mecânica da Armada e segue em funcionamento. 

Vemos que essa personagem-tema, que é a violência, está em toda 

narrativa e não se circunscreve ao período militar, perdurando em todos os 

momentos, até nos considerados períodos democráticos.  

Dando continuidade à análise do corpus, para conduzir de forma ordenada 

nosso estudo e continuar a apresentação da obra Una sola muerte numerosa, 

destacaremos a seguir os seguintes eixos de análise: “Gêneros discursivos: 

fragmentos enunciativos na narrativa”; “Cronotopo do interdito: algumas reflexões e 

exemplos”; e “O universo infantil e a violência de Estado na narrativa USMN. 

 

4.1 GENÊROS DISCURSIVOS: FRAGMENTOS ENUNCIATIVOS NA 

COMPOSIÇÃO NARRATIVA DA TRAMA 

 

Na composição do romance-testemunho, que não deixa de ser o relato 

pessoal, predominantemente em primeira pessoa, do desaparecimento forçado de 

Nora, há a ocorrência de outros gêneros discursivos como um recurso de 

reconstrução de sua situação de trauma. A sequência dos acontecimentos vai sendo 

paulatinamente articulada pela relação também intertextual, ou seja, pelos textos 

que vão sendo inseridos na trama. Destacaremos alguns gêneros discursivos que 

participam da articulação de sentidos e das relações lógicas internas, como carta, 

canções, formulários e biografias.  
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A inserção desses gêneros obedece à construção do signo ideológico que é 

o romance, e tais gêneros são potencializados em ressignificação no contexto 

interno da obra. Explicamos nosso entendimento com base em Volochinov (2017, p. 

93), pois para esse pensador da linguagem um produto de consumo58 per si pode 

ser isento de atribuição significativa ideológica. Mas, mesmo que esses produtos de 

consumo venham carregados de significação, da feita que são estabelecidos como 

elementos constituintes de uma escrita em contexto literário, sua inserção adquire 

outros significados que lhe são somados, e/ou atribuídos, conquistando uma 

significação que ultrapassa os limites de sua condição primeira.  

Ao seguir esse prisma de raciocínio de Volochinov, entendemos que há uma 

ressignificação dos gêneros discursivos quando incluídos a uma narrativa literária. 

Isso nos conduz a compreender que o heterodiscurso social está também nos 

gêneros que integram o romance-testemunho USMN, cujo papel desses gêneros é 

refratar na escrita de Nora uma diversidade de intenção.  

No trabalho da escritora em seu testemunho, claramente vê-se um cuidado 

estético na eleição e lugar de inserção de cada depoimento, trecho de canção, carta 

ou jogos infantis que entremeiam o texto. Isso nos dá a dimensão do que aponta 

Penna (2003, p. 302), de ser a obra uma politização da estética, saindo do esquema 

autotélico da autobiografia. Nesse sentido, o trabalho testemunhal de Strejilevich 

difere não só dos primeiros testemunhos guiados por entrevistas e regras da 

pesquisa antropológica e etnográfica, bem como se distancia dos escritos mais 

emblemáticos sobre violência de Estado na Argentina, como o testemunho de 

Timermann, o de Bonasso e o de Partinoy, só para citar os de mais destaque 

internacional. 

O testemunho de Jacobo Timermann (1981) se aproxima do estilo da escrita 

jornalística, como não poderia deixar de ser, pois ele era editor e fundador do jornal 

La opinión. Seu texto tem um valor inestimável, historicamente falando, por ter sido a 

primeira publicação a descortinar os excessos do regime de Videla. O de Bonasso, 

por sua vez, nos traz um texto muito próximo do romance policial, sobre a vida de 

militantes Montaneros, adversários do regime militar argentino. E o relato de Alicia 

Partinoy (1986), com prólogo de Osvaldo Bayer, tem um caráter de descrição dos 

fatos com o máximo de realidade, tendo sido avaliado como um testemunho, no 
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 Entendemos por produto de consumo em Volochinov a linguagem já em forma de gêneros textuais 
ou em quaisquer outros usos sociais, mesmo figurando como um vocábulo.  
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sentido mais próximo do jurídico, pela Unidade de Assitência para as Causas de 

Violações dos Direitos Humanos, na Argentina. 

O romance-testemunho USMN apresenta, como dissemos, vários gêneros 

dircursivos, e essa é uma das caraterísticas distintivas da escrita de Strejilevich com 

relação aos demais testemunhos. Acrescenta-se a esse outro ponto diferenciador, 

que comentaremos no terceiro tópico de análise, a relação que a escritora 

estabelece entre o universo infantil das brincadeiras de roda e a violência. 

 Começaremos com o gênero carta pessoal. Esse gênero discursivo se 

caracteriza pela interlocução de sujeitos, em que o remetente ou autor da carta se 

dirige a um destinatário específico da mensagem e, através dessa correspondência, 

pretende estabelecer uma comunicação a distância. Informar, relatar ou comentar 

acontecimentos que envolva os interlocutores é a finalidade desse gênero.   

As cartas surgem na obra a partir da segunda parte, e não por acaso, visto 

ser essa a sessão do livro que se dedica ao exílio e o meio mais comum de 

comunicação entre a voz Nora e seus parentes na Argentina. Três cartas são 

intercambiadas e duas delas trazem o tópico “libro de física”. Os pais de Nora e 

Gerardo Strejilevich receberam do Governo Federal uma cobrança referente ao 

desaparecimento de um livro de física da biblioteca de engenharia, da universidade, 

que estava locado no nome de Gerardo. 

Mas o fato é que Gerardo fora sequestrado e se encontrava desaparecido 

desde 1977, ou seja, o Governo cobra um livro tomado por empréstimo, e os pais 

cobram a quem o filho desaparecido? As cartas são ressignificadas na obra e 

carregam outros valores no contexto literário. O primeiro deles é mostrar que a 

arbitrariedade da violência extrapola os limites do esmagamento e do sofrimento do 

corpo, com prisão, torturas e morte, caminhando para o esmagamento burocrático 

das famílias dos desaparecidos.  

 
Carta 1.  
Te exiliás, papá, en el departamento y no venís con mami a Israel. 

“No se hagan problema por mí”, escribís, pero sabemos que te 

quedás solo por esquivar el mundo, aunque disimules con maestría 

tu gesto de avestruz.  

12 de diciembre de 1978  
 
Queridas mías:  
 
Les adelanto que durante vuestra ausencia me divertiré de lo lindo. 
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Pienso recorrer el barrio sur para admirar lo típico de su miseria, 
nadar en las aguas envenenadas del Río de la Plata, respirar el aire 
con humo de churrascos en los bosques de Ezeiza, y saludar al Año 
Nuevo rodeado de mosquitos. No sean envidiosas.  
Ya les tocará ustedes.  
PD: ¿Hicieron algo por el libro de física? (USMN, 2007, p.91).59 
 
 

Vejamos o contexto da carta. Faltam-nos mais explicações explícitas como 

cidade e o autor, pois quem escreve não firma a correspondência, porém a 

narradora Nora nos dá pistas. Trata-se de seu pai – “te exilás, papá (...)” – que ficou 

na cidade de Buenos Aires, no apartamento da família, enquanto sua mãe foi visitá-

la no exílio, que nesse momento é Israel. Contudo, há situações de dois exílios que 

aqui se verificam: um forçado, por lei, imposto à Nora; o outro do pai, exilado pelo 

sofrimento da perda dos filhos e sobrinhos protagonizados no isolamento do “papá”, 

que se encapsula para esquivar-se do mundo. – “pero sabemos que te quedás solo 

por esquivar el mundo, aunque disimules con maestria tu gesto de avetruz”.  

Ao pai de Nora lhe tortura a perda do filho e o exílio da filha, um caso de 

violência cuja ênfase está no sofrimento psicológico, revestido de traço melancólico 

e uma forte sensação de impotência diante da intervenção do Estado em suas vidas.  

O disfarce de sua angústia está na ironia da carta as suas “queridas”. Ele diz 

que na ausência delas vai aproveitar muito – “me divertiré de lo lindo” – e de lindo, 

de belo e de divertido a cidade para ele nada tem, pois acaba descrevendo passeios 

bizarros por uma cidade decrépita e uma natureza idem. Tomamos com particular 

atenção as águas envenenadas do Rio de La Plata. Águas que em outro momento 

da narrativa são apontadas como o destino de corpos de presos assassinados na 

prisão. 

E, por fim, arremata que elas não tenham inveja de seu citytour, digamos 

assim, pois essas mazelas urbanas da vida em Buenos Aires também serão 
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 Exile-se, papai, no departamento/estado e não venha com mamãe a Israel. “Não arranjem 
problema por minha causa”, escreve, mas sabemos que se fica sozinho por se esquivar do mundo, 
ainda que dissimule com maestria seu gesto de avestruz/sua atitude de ignorar o problema. 
 
12 de dezembro de 1978 
Minhas queridas: 
Adianto a vocês que durante sua ausência me divertirei bastante. Penso percorrer o bairro ao sul 
para admirar sua miséria típica, nadar nas águas envenenadas do Rio da Prata, respirar o ar com 
fumaça de churrascos nos bosques de Ezeiza e saudar o Ano Novo cercado de mosquitos. Não 
fiquem com inveja. Já será a vez de vocês. 
 
PD: Fizeram alguma coisa sobre o livro de física? (Tradução nossa) 
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aproveitadas por elas em breve – “y les tocará a ustedes”.  

A inquietação sobre a cobrança do livro aparece ao final da carta em forma 

PD – post dicho –, em forma de pergunta a sua esposa e filha: se elas fizeram algo 

sobre as demandas de cobrança do livro de física – “hicieron algo por el libro de 

física?”.  A questão nos deixa inferir que, mesmo longe, é a filha, com o auxilio da 

mãe, quem lida com a burocracia do Estado. Ou seja, a sombra da força estatal se 

estende na vida dos familiares dos desaparecidos. 

 
Carta 2. - Abren las cartas - me dice papá. Por eso nuestra 
correspondencia era siempre en clave.  
- Y hasta te avisan que lo hacen: al leerlas estampan el sello del 
Ministerio del Interior sobre el nombre del remitente, para dejar bien 
claro quién es dueño de la intimidad en este país. Las cartas del 
gobierno, en cambio, llegan siempre herméticamente cerradas.  
 
10 de julio de 1979  
Querida Nora:  
Son tan herméticos los términos de las respuestas oficiales, que uno 
termina recurriendo a cualquier método con tal de encontrar una 
palabra de ánimo. ¿Vos creés en la parapsicología? Le mandamos 
un cheque a uno de esos visionarios. Nos respondió que el libro está. 
Nosotros no creemos, pero tampoco podemos dejar de preguntar. 
¿Cómo saber la verdad?  (USMN, 2007, p. 98)60 
 
 
 

 Na segunda carta também faltam elementos característicos do gênero, mas 

novamente a narradora nos dá dicas. Contudo, queremos antes chamar atenção 

para o contexto epistolar que ora se apresenta no cenário de ditadura e exílio da 

filha Nora. As correspondências da família, em geral, já chegam violadas, mas 

quando o remetente é o Governo, permanecem lacradas.  

Trata-se de uma manobra de controle social que se deixa ver e ser 

identificada, às vezes de forma oblígua, travestida de uma naturalidade própria do 

serviço, já que é praxe dos correios fazer averiguações nas correspondências por 
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 – Abrem as cartas – me diz papai. Por isso nossa correspondência era sempre em códigos. 
– E até avisam que o fazem: ao lê-las, estampam o selo do Ministério do Interior sobre o nome do 
remetente para deixar bem claro quem é o dono da intimidade deste país. As cartas do governo, em 
contrapartida, chegam sempre hermeticamente fechadas. 
 
10 de julho de 1979  
Querida Nora: 
São tão herméticos os termos das respostas oficiais, que uma pessoa termina recorrendo a qualquer 
método para encontrar uma palavra de ânimo. Você acredita na parapsicologia? Enviamos um 
cheque a um desses visionários. Nos respondeu que o livro está. Nós não acreditamos, e tampouco 
podemos deixar de perguntar. Como saber a verdade? (Tradução nossa) 
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amostragem, respeitando critérios de segurança, também institucionais, que partem 

de órgãos do governo. 

 A violência de Estado está além da materialidade bélica, da força, da prisão, 

se desdobra na malha administrativa, institucionalizando-se nas funções mais 

ordinárias como os serviços de correspondência.  

Essa situação exemplifica bem o que Gouveia (2012) afirma quanto à 

natureza ambígua do Estado. Esse estudioso ressalta que o Estado é ambíguo no 

que tange ser identificado como um ente associado à noção de violência, visto que 

suas funções administrativas estão a serviço da sociedade em maior ou menor grau 

como um todo. Além disso, nem todos os níveis funcionais se associam de forma 

direta à violência, e isso o isenta de maneira geral a uma classificação de instituição 

violenta. 

 Mas fica evidente nas cartas abertas, lidas e carimbadas pelo Ministério do 

Interior o controle do Estado, que se estabelece não só na violação das cartas 

pessoais destinadas a família de Nora. Dá-se também no poder de manter as 

correspondências do Governo lacradas até chegar ao seu destino, acrescido do 

poder de uso da linguagem usada nessas cartas, cuja materialidade epistolar é 

classificada como hermética. Isso dificulta o entendimento sobre o assunto tratado, 

mantendo à margem toda possibilidade de defesa ou de esclarecimento, de uma vez 

por todas, que o desaparecimento do livro físico de uma biblioteca pública, retirado 

como empréstimo em nome de Gerardo Strejilevich, se deve ao desaparecimento do 

filho perpetrado pelas forças do Estado.  

O uso da linguagem também se converte em poder ideológico, pois o 

linguajar jurídico distancia-se da esfera de uso cotidiano da linguagem informal, 

abrindo um fosso de dialógo e consequentemente de entendimento entre as partes. 

Em suma, a família é vítima duas vezes. A carta de número 2 parece-nos ter 

sido escrita pela mãe de Nora, na cidade de Buenos Aires, e destinada a Nora no 

exílio. 

Observemos agora que as cartas no contexto da obra perdem a sua função 

e sentidos primários, que seriam os de uma comunicação através de textos entre 

interlocutores previamente conhecidos, e que nessa comunicação de textos haja em 

pauta um assunto de interesse comum. No entanto, ao ser inserido na narrativa, 

esse gênero discursivo, carta, perde essas características primárias e passa a 

exprimir e reforçar a violência de Estado, expondo a fragilidade dos civis. As cartas 
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são um produto ideológico que refratam outra realidade, além dos limites de simples 

correspondências.  

Chamou-nos atenção no romance também a presença de canções. Esse 

gênero discursivo é de natureza poética, pois explora a materialidade das palavras 

para construir uma musicalidade. A exploração semântica da materialidade 

linguística, associada à musicalidade e ao ritmo, nos revelam significados como 

melancolia, euforia, alegria, tristeza, descontentamento, paixão, denúncia, protesto, 

ironia, sátira, enfim, traz-nos aos sentidos sonoros monotonia, tensão ou vibração 

alegre.  

Destacaremos duas ocorrências do gênero discursivo canção na obra. Na 

primeira ocorrência comentada, a canção aparece isolada, sem qualquer outro pano 

de fundo musical, compondo uma sequência episódica na qual há o relato do 

término de uma sessão de tortura. Essa sequência põe em evidência duas pessoas 

em posição opostas: uma, a detenta torturada, Nora; outro, o agente torturador. 

Ambos embalados pela canção Adiós mundo cruel, mas assimilando-a de forma 

diferente. 

A segunda ocorrência de canções insertadas na narrativa e aqui destacadas 

trata-se de um pot-pourri de canções entoadas pela avó Kaila e está em um 

fragmento intitulado “Esa condena” (essa condenação). 

 

Ocorrência de canção 1. 

Adiós mundo cruel 
Adiós sesión. Me arrastran a una celda, para que recapacite. El 
guardia es ahora una voz suave, íntima, paternal.   -Tranquilizate, 
nena, relajate.  Una voz que se aleja cantando: Adiós mundo cruel / 
ya nunca te veré / yo diré que no te conocí / pero todos ya 
comprenderán / qué magnífico es / dejar este mundo cruel / adiós 
adiós...  
Si tuviera paladar, lengua, o labios, sonreiría. Mentira, no podría. Un 
aullido de muerte me ocupa el cuerpo (USMN, 2007, p. 24).61 
 

Esse recorte que trabalharemos está na primeira parte do romance-
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 Adeus mundo cruel 
Adeus sessão. Me arrastam para uma cela, para que reconsidere. O guarda agora é uma voz suave, 
íntima, paternal. – Tranquilize-se, menina, relaxe. Uma voz que distancia cantando: Adeus mundo 
cruel / já não te verei / eu direi que não te conheci / mas todos já compreenderão / que magnífico é / 
deixar este mundo cruel / adeus adeus... 
Se tivesse paladar, língua, ou lábios, sorriria. Mentira, não poderia. Um uivo de morte me ocupa o 
corpo. (Tradução nossa) 
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testemunho. É um fragmento intitulado na narrativa “Adiós mundo cruel”, e não por 

acaso tem esse título, já que o agente repressivo consola a vítima Nora, após uma 

sessão de tortura, cantarolando uma canção de mesmo título do fragmento textual. 

A semântica do cenário de violência distoa dos predicativos de “voz suave”, “íntima” 

e “paternal”, que o agente profere com o comando “Tranquilize-se”, “relaxe menina” 

e vai em seguida afastando-se, cantarolando a canção Adiós mundo cruel ao 

reconduzir sua vítima à cela. 

Trata-se de uma sequência textual irônica, com forte carga de sadismo. 

Primeiro porque era uma prática nos calabouços prisionais das ditaduras torturar os 

prisioneiros, mas tendo o cuidado de não lhes provocar a morte, a fim de mantê-los 

vivos para obtenção de informações e/ou servirem de exemplo a outros.  

As sessões variavam de método e tempo, dependendo de quem se tratava o 

preso. Assim, arrastar a presa à cela para que ela se recapacitasse das torturas faz 

todo o sentido dentro do universo prisional. Uma ação chocante, potencializada com 

a frieza da condução da vítima à cela, com voz paternal, calma, e consolando-a para 

que se tranquilizasse e relaxesse, chamando-a carinhosamente de menina – 

“Tranquilizate, nena, relajate”. A pergunta é imediata: como relaxar depois de ser 

espancada e detida em uma cela para que se recupere, um pouco que seja, a fim de 

ser torturada outra vez? 

Fiorin (2016, p. 69-70) esclarece que a ironia como figura de retórica permite 

uma extensão semântica no enunciado, invertendo o valor do significado 

enunciativo, criando sentidos variados desde o gracejo, “passando pelo escárnio, 

pela zombaria, pelo desprezo”.  

O tom irônico está não só na fala do agente repressor, mas principalmente, 

no fluxo de consciência da vítima que nos revela que se tivesse paladar, língua e 

lábios, sorriria da situação, mas a circunstância não permitia, pois um uivo de morte 

ocupa seu corpo – “un aullido de muerte me ocupa el cuerpo” –, e esse uivo de 

morte está em sintonia com os cinco versos da canção Adios mundo cruel, que diz: 

“eu nunca mais te verei, eu direi que não te conheci, mas todos todos 

compreenderão, que magnífico é deixar este mundo cruel”.  

Esses versos traduzem os sentimentos da vítima do desejo de morte, que 

seria, nesse caso, um prêmio. Morrer para um prisioneiro nas condições de campo 

de concentração seria alcançar os Campos Elísios, deixando para trás toda a 

crueldade e a desumanização vivenciadas.  
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Deixar esse mundo cruel seria despojar-se de um ordenado de interesses 

vis, destituído de qualquer valor nobre ou virtudes. Um mundo dividido, em contexto 

de guerra fria, cujo inimigo externo dos países capitalistas como a Argentina, 

liderados pelos Estados Unidos, se converte em inimigo interno. Tudo era válido e 

justificado desde que feito para a defesa da soberania do Estado ao avanço 

comunista, ainda que custasse vidas e/ou alimentasse vilipendios à população, e 

gerasse catástrofes humanitárias a exemplo de adoções ilegais, genocídios e 

torturas. 

 Estende-se o quadro irônico também entre a letra e o ritmo da canção. A 

canção é de uma musicalidade alegre, dançante como é próprio de seu ritmo, o 

twist, nascido do Rock and Roll e do jazz americanos, e a letra trata de desilusão 

amorosa, originalmente. Adios mundo cruel é uma canção do músico Erique 

Guzmán62, de 1961, similar às canções produzidas pela Jovem Guarda, 

principalmente as músicas cantadas por Tony Campello e pelos Golden Boys.  

Em ritmo de Twist, Guzmán fez sucesso com a música que canta a dor de 

amor. A letra sugere que o rapaz fora enganado pela namorada e, por isso, melhor 

seria dar adeus ao mundo cruel.   

Na obra são inseridos os versos do primeiro refrão, como já comentamos. 

Essa seleção não se dá ao acaso, já que são eles que entram em sintonia com a 

angústia e as incertezas que assolam a vítima frente a sua situação no mundo. O 

sofrimento fruto da violência dá uma sensação constante de ruptura, 

descontinuidade de vida e, por fim, desejo de morte.  

Temos aqui uma ressignificação da canção, que passa de uma queixa de 

desengano amoroso para a constatação de ter como último recurso à morte ante o 

desamparo do sujeito em um mundo que respira a banalidade do mal. A inversão do 

vetor semântico da canção fica clara, pois passa da frivolidade de uma paixão 

despedaçada por uma suposta traição para um contexto de angústia fruto da 

desumanização corrosiva de um Estado repressivo. 

O fragmento da narrativa seguinte remonta à associação entre sistemas 

repressivos – Estado x casamento. O trecho intitulado Esa condena é a continuação 

do trecho Las lágrimas no abren candados, comentado anteriormente, no início do 
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 Erique Guzmán nasceu em Caracas, em 1 de fevereiro de 1947, mas se radicalizou no México, 
passando a ser conhecido como cantor mexicano. Muito popular nos países de língua hispânica, fez 
grande sucesso e também representa a sua geração musical, embalada pelo Rock and Roll. 
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quarto capítulo de nosso estudo. A contiguidade temática dos trechos exprime a 

continuidade de processos mentais que fluem como processos psíquicos após uma 

sessão de tortura por choque. A variação dos processos psíquicos que subjazem a 

plena consciência, nesse momento, se fixa na rememoração da vida aprisionada de 

sua avó Kaila no regime opressor do casamento.  

Essa lembrança invade a consciência de Nora e toma-lhe os sentidos, 

forçando-a a uma análise e um comentário sobre sua situação de presa política e a 

prisão da avó no casamento. Ambas emudecidas, cada uma conforme seu sistema 

repressor.  

Nora, incapacitada pelos choques, pelo interrogatório sem fim, pela confusão 

de mal-estares fisiológicos que a paralisavam. Kaila, que não fala de si de forma 

direta, fora adestrada a calar-se e a dedicar-se aos afazeres domésticos. Suas 

expressões de sentimento, seus mal-estares da vida, os descrevia com músicas. Um 

cantarolar com aparência de fruição, pois seu cantar estava mais para um roroneio a 

dissimular seu mau humor que para a alegria da reprodução melodiosa inerente ao 

cantar, contrariando seu modo conciso, prático e meticuloso de viver. Na verdade, 

esse cantarolar contraria o modo prático de ver a vida, tão próprio de Kaila, por ser 

um mecanismo de evasão. 

Nora relembra os temas do cancioneiro popular que correspondiam aos 

estados de espírito de sua avó. Em sua memória, ela recobra-os em um pot-pourri 

recheado de vários ritmos, desde valsa, bolero, ao bom tango portenho de Enrico 

Santos Discépolo. 

 

Ocorrência de canção 2 

Esa condena 
Por años y años te quejás de esa condena llamada vida matrimonial, 
pero disimulás tu mal humor con melodías, tonadas y canciones. Un 
ronroneo de letras mientras lavás, planchás, cocinás, una lírica a 
contrapelo de tu estilo conciso y meticuloso.  
Qué importa saber quién soy / ni de dónde vengo ni pa' dónde voy se 
confunde con Sola, fané y descangayada / la ví esta madrugada salir 
del cabaret, en un collage que se cierra con: Bésame otra vez / 
piensa que tal vez / no nos veremos más ... si estás de buen humor. 
Si estás de malas, preferís: El mundo fue y será una porquería / ya lo 
sé / en el 510 y en el 2000 también, y la cara te hierve de rabia 
cuando sentenciás: Siglo XX cambalache / problemático y febril / el 
que no llora no mama / y el que no afana es un gil... /dale nomás, 
dale que va/ que allá en el horno nos vamo’a encontrar. Tango que 
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por algo prohibieron los señores militares cuando tomaron la sartén 
por el mango/ y el mango también.63 
 
 

Os versos estão bem marcados na obra, com uma tipografia distinta dos 

comentários de Nora, e estão todos desmembrados de suas letras. O que nos 

chama atenção nos versos destacados é que os desmembramentos de seu contexto 

de origem os ressignificam na tessitura da narrativa, pois comunicam em sentido 

com o contexto cronotópico de reclusão e incertezas, e culminam com uma 

negatividade frente ao futuro. Na verdade, a canção evocada está como um mau 

presságio de desgraça a rondar e assolar toda a humanidade, sem possibilidade de 

escapatória.  

Os primeiros versos, “Qué importa saber quién soy / ni de dónde vengo ni 

pa' dónde voy”, foram retirados de um bolero do grupo musical Los Panchos. Esse 

trio musical foi criado na década de 1940 e fez muito sucesso com boleros cantados 

em três vozes, o que até então não se via, além de ser predominantemente 

conhecido por suas músicas românticas. E o bolero El vagabundo, do qual esses 

versos foram retirados, não poderia ter matiz diferente. A canção fala de um eu 

apaixonado que vagueia sem destino e seguirá assim, caso fique sem o amor de 

sua eleita. 

Essa canção, no entanto, assume outra roupagem quando insertada no 

conjunto narrativo do enredo, principalmente por ser evocada por uma prisioneira do 

regime de Videla. Como presa, Nora realmente perde sua significância social, 

apagam-na do mundo. Aliás, ambas – avó e neta – estão enredadas em uma trama 

de invisibilidade, e sendo assim não importa quem são, nem de onde vieram, nem 

muito menos para onde querem ir. 

Até mesmo o título da canção se ressignifica considerando o contexto, visto 

que os subversivos, como Nora, eram por vezes ditos como vagabundos, no sentido 
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 Essa condenação 
Por anos e anos você se queixa dessa condenação chamada vida matrimonial, mas dissimula 
seu mau-humor com melodias, toadas e canções. Um ronronado de letras enquanto lava, 
passa, cozinha, uma lírica em sentido contrário ao seu estilo conciso e meticuloso. 
O que importa saber quem sou / nem de onde venho nem para onde vou se confunde com cansada 
e descomposta / a vi essa madrugada sair do cabaré, em uma colagem que se encerra com: beija-
me outra vez / pensa que talvez / não nos vejamos mais... se está de bom humor. Se está mal, 
prefere: O mundo foi e será uma porcaria / já sei disso / no ano de 510 e no de 2000 também, e seu 
rosto ferve de raiva quando sentencia: Século XX brechó / problemático e febril / quem não chora 
não mama / e quem não rouba é um tolo / já não dá mais, dá-lhe que vai / que lá no forno vamos nos 
encontrar. Tango que por alguma razão os militares proibiram quando tomaram o poder por 
completo. (Tradução nossa) 
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de gente vadia, desordeira, enfim, sem nenhuma valia para a sociedade. Eliminá-los 

era até uma espécie de benemerência que o Estado fazia à sociedade de “bem”. 

Na sequência, chama-nos a atenção os versos “Bésame otra vez / piensa 

que talvez / no nos veremos más...”, que, curiosamente, são para Kaila, sinônimo de 

bom humor. Mas se apurarmos nossos sentidos, tais versos, associados ao 

cronotopo de reclusão e interdição vivido por Nora, quando confrontados com a letra 

original, sofrem significativas alterações, e não por acaso.  

Os versos acima aludem à canção No nos veremos más, em ritmo de valsa, 

com letra de Alfredo Navarrine, de 1943, cujos versos da letra original são: “Bésame 

otra vez / siento que después/ no nos veremos más”. Ora, a troca do verbo “sentir” 

pelo verbo “pensar”, no segundo verso, se dá durante a corrente de pensamentos 

mnemônicos de Nora. A jovem reclusa está totalmente inerte pelas sessões de 

eletrochoques, o que, por momentos, anestesia seus receptores sensoriais, 

embotando os sentidos a um funcionamento claro e preciso, restando-lhe apenas a 

consciência, ainda que um pouco confusa. Essa circunstância favorece muito mais 

ao pensar que ao sentir. 

Há também uma alteração de pessoa. No verso original – “siento” –, na 

primeira pessoa do singular do verbo sentir, está em oposição à ideia de 

desconhecimento sugerida pela flexão do verbo pensar – “piensa” –, na terceira 

pessoa do singular, portanto o sujeito está omitido.  

 Por fim, a troca dos verbos da canção provoca uma variação semântica 

significativa, porque nossa sociedade é orientada muito mais pelo racionalismo em 

suas explorações e explicações sobre o mundo a sua volta do que pela 

fenomenologia dos sentidos. Isso denota que “pensar” tem mais valor de verdade do 

que “sentir”. Logo, a mudança verbal, tendo sido feita por Nora em seus processos 

de rememoração, faz-nos concluir que os versos alusivos ao ato de pensar são mais 

prováveis de acontecer. Não é, pois, de estranhar que esse ato falho da mudança 

verbal tenha partido de Nora. Não ver mais sua família, sua avó, ou não ter sua vida 

de volta é algo mais provável de acontecer quando racionalizamos acerca das 

condições de reclusão nos CCDs – Centros Clandestinos de Detenção.  
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Temos ainda o ritmo – valsa64 – lento em seu compasso, dançado em 

rodopios, oriundo da Alemanha e da Áustria. Não por acaso também, em meio a um 

bolero, estaciona a valsa.  

Vejamos: se nos conectarmos a esse trecho que exemplifica o gênero 

discursivo canção na narrativa, percebemos que ele está associado a uma 

sequência de eventos que começa na página 28-29 do livro, na qual a origem 

judaica de Nora e de seu irmão é posta em pauta em uma sessão de interrogatório. 

Essa sessão de perguntas culmina na sessão de choques65, narrada nas páginas 29 

e 30, que por sua vez desencadeia a rememoração das canções e da avó, nas 

páginas 31 e 32 do romance66.  A valsa aqui incertada recobra o antissemitismo do 

regime civil-militar, pois é um ritmo nascido na Alemanha, e os agentes repressores 

buscavam informações sobre suas origens e seus conhecimentos sobre judeus na 

cidade. Avança assim, em sentido, a valsa, com sua dança em rodopios, voltas, 

giros, torções, todos movimentos que desfavorecem o equilíbrio, mimetizando as 

sensações do aturdimento de medo – “zozobra” – e zumbido provocados pelos 

choques. Por fim, a lentidão de seus passos mimetiza a paralisia dos sentidos, 

também em razão dos choques. 

Para concluir nossas incursões sobre o gênero canção, temos os versos “El 

mundo fue y será una porquería / ya lo sé / en el 510 y en el 2000 también, / Siglo 

XX cambalache / problemático y febril / el que no llora no mama / y el que no afana 

es un gil... /dale nomás, dale que va/ que allá en el horno nos vamo‟a encontrar”, 

que estão na canção Cambalache, de Enrico Santos Discépolo, composição de 

1935, e tendo em sua totalidade 8 estrofes. Esse tango, que ficou famoso e foi 

gravado por Carlos Gardel, tem uma letra intrigante. Seu conteúdo de certa forma 

antecipa as calamidades humanitárias que vão ainda ser protagonizadas 

mundialmente em decorrência da Segunda Guerra Mundial, quando profetiza que o 

“século XX é problemático e febril”.  Esse evento sem dúvida mudou a dinâmica 

geopolítica e as relações entre os países em todo o mundo. Inclusive, seria o evento 

catalizador da Guerra Fria, divisão dicotômica no panorama mundial e que facilitou o 

surgimento dos regimes militares na América Latina. 
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 Ver conceito e características da dança e estilo musical valsa em: https://conceito.de/valsa.  
65

 Conferir as páginas de 80 a 85,  desse estudo, pois já fizemos a análise desse evento. 
66

 Citamos duas páginas, em virtude da configuração da narrativa. Por ser um texto fragmentado, uma parte se 
inserta em uma página e continuar na página seguinte. 
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Sem usar de delicadeza ou de eufemismos, Discépolo plasma um 

prognóstico de desilusões, de maldades e de vilanias para o mundo. Um lugar 

desprovido de qualquer bondade, cuja essência de perfidez transita em todas as 

épocas, seja em “510 ou em 2000 também”. 

 Notamos na letra do tango de Enrique Santos Discépolo toda a carga de 

tensão do período entreguerra, o ser humano a serviço da usura e do poder a 

qualquer custo. Um exemplo concreto daquilo que Medviédev esclarece sobre 

realidade ideológica, criação literária e antecipação do futuro.  

Para Medviédev, a literatura não é reflexo exato do mundo, mas uma 

refração deste, sendo um dos objetos ideológicos que pode intermediar a relação do 

indivíduo com a realidade que o circunda. A produção literária pode até mesmo 

discutir questões ideológicas ainda não consolidadas no período em que a obra foi 

escrita, convertendo-se em uma espécie de antecipação de algo ou de algum evento 

a ser discutido ou ocorrido posteriormente. Isso aclara a atualidade da letra da 

canção Cambalache, cujos versos inseridos no romance-testemunho USMN 

escancaram a atmosfera deletéria da época e anunciam a tendência de piora que se 

aproxima, mas também, principalmente, comunicam-se com toda força plástica de 

negatividade que exige o momento da narração.  

Sua presença na narrativa exerce ainda uma função semântica na unicidade 

do romance ao promover a comparação da circunstância de repressão política com 

um “cambalache”, um embuste, uma enganação, uma fraude que favorece, na 

verdade, os interesses internacionais e uma parcela minoritária da sociedade 

portenha interessada no poder, e não na família, nos valores cristãos e na 

segurança nacional.   

Essa música foi tão importante ao contexto latino-americano dos anos 60 

aos 2000 que foi regravada por Caetano Veloso em 1969 e por Angela Ro Ro em 

1982, recebeu uma versão em português por Raul Seixas em 1987 e, por fim, foi 

também regravada por Gilberto Gil em 2004.  

Por fim, em suas introspecções mnemônicas, Nora finaliza a nostalgia que 

arrebata sua mente aturdida dizendo que esse tango de Discépolo foi proibido pelos 

militares, e fecha seus comentários conscienciais com uma constatação, a de que a 

proibição não se limitou ao tango. Os militares assim o fizeram porque “tomaron la 
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sartén por el mango67 y el mango también”.  A expressão idiomática “tomaron la 

sartén por el mango” circula entre os países de língua hispânica, mas teve seu 

nascedouro na Espanha e significa ter o poder absoluto de uma situação, ser aquele 

que manda o que fazer, quem fazer e porque fazer.  

Todos os exemplos de gêneros discursivos explanados são recursos, sem 

dúvida, pensados para tornar mais rica a heterodiscursividade da obra. Faz-nos 

inferir o trabalho de elaboração estética literária, diferenciando ainda mais o 

romance-testemunho USMN dos demais testemunhos, já consagrados, frutos de 

uma prática antropológica.   

 

4.2 CRONOTOPO DO INTERDITO: ALGUMAS REFLEXÕES E EXEMPLOS  

 

O trabalho de Bakhtin sobre o romance perpassa pela estrutura eixo que 

para ele é organizadora dos episódios narrativos: o tempo. Foi observando as 

possibilidades de estruturação das narrativas orientadas pelo tempo do narrar que 

Bakhtin, com o cronotopo, estabeleceu suas contribuições mais relevantes sobre o 

romance. No entanto, o tempo na literatura não está sozinho e vem associado ao 

espaço, originando então a categoria do cronotopo nos estudos literários 

romanescos.  

Para a constituição romanesca o tempo geralmente é histórico – associa-se 

a um contexto histórico –, mas também é biográfico, pois as narrativas refratam 

sujeitos. Esses sujeitos, por sua vez, estão em uma ambiência física, na qual 

habitam e imprimem nela características sociais, culturais e até emocionais. Assim, à 

medida que o elemento narrativo tempo existe sendo histórico e biográfico, o 

elemento espaço, que o acompanha, refrata uma ambiência social que rodeia o 

sujeito histórico.  

Diferentemente dos estruturalistas russos que focalizavam o tempo através 

da organização lógica dos episódios narrativos, a perspectiva bakhtiniana não se 

limita a essa orientação, mas amplia-a na conjunção de dois planos: o tempo do 

narrar (o discurso) e o tempo do narrado (aquilo que foi vivido e é agora elemento do 

narrar). A narrativa romanesca, então, torna-se histórica, pois ganha um patamar de 

sistema de signos culturais desenvolvidos em um espaço-tempo, e não apenas 
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 É uma expressão idiomática que toma aspectos gastronômicos como constitutivos. Sartén é uma 
frigideira e tomá-la ou segurá-la pelo cabo (mango) é mais seguro. 
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considerando o tempo por si só. Isso porque o sujeito representa e refrata seu 

mundo e sua linguagem em um contexto de vivências espaço-temporal, determinado 

por relações histórico-biográficas-sociais. (MACHADO, 1995, p. 248) 

A categoria do cronotopo traz em sua constituição uma indissolubilidade de 

duas grandezas: a de tempo e a de espaço, convertendo-se em uma categoria 

conteudístico-formal, para Bakthin, em razão da capacidade que o cronotopo tem de 

estabelecer os nexos temporais e espaciais referenciados nos textos literários, 

sobretudo no romance. Nessa categoria está contida a imagem refratada das vozes 

do romance e seus contextos multidiscursivos socialmente. Ou seja, nela a 

cosmovisão do sujeito refratado no texto literário está guiada pela conjunção das 

grandezas do espaço e do tempo. Não há como questionar, separar ou inibir este 

tempo-espaço, dado que toda comunicação ou elaboração enunciativa se ancora em 

um tempo, em um espaço e em um contexto de interlocução, como afirma Fiorin 

(2016).  

A observação dessas conexões cronotópicas permite, antes de tudo, 

estabelecer as ligações entre o mundo real e o mundo representado, criando as 

redes de significações dentro do tecido da unicidade enunciativa do romance. Além 

disso, a categoria – cronotopo – oportuniza a compreensão organizacional das 

vozes no discurso, pois os fios ideológicos no enunciado giram em torno de um dado 

objeto da enunciação, e os elementos ali inter-relacionados são considerados todos 

como importantes para a construção do sentido.  

Contudo, conforme coletânea de estudos publicados por Bemong e Borghart 

(2015), não há em toda teoria bakthiniana uma definição exata sobre a categoria do 

cronotopo, havendo em suas obras, portanto, reflexões generalizadas com 

abordagens heterogêneas do cronotopo na literatura e em outros ramos do 

conhecimento humano. Mas essas reflexões seguem um eixo de raciocínio comum, 

que é a indissolubilidade espaço-tempo na construção da cosmovisão representada, 

aspecto já explanado anteriormente. Nossa apreciação analítica da categoria segue, 

então, esse eixo comum, já que observa o momento enunciativo do mundo ficcional 

e de suas heterovocalidades.  

Desde os primeiros passos de reflexão sobre a forma de elaboração 

narrativa da obra em análise, nos deparamos com a fragmentação na composição 

de sua estrutura simbólica. De forma sucinta, a estrutura do enredo apresenta-se 

como uma sucessão infindável de frustrações e perdas que começam com a 
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descrição de um desaparecimento forçado, segue com prisões, torturas físicas e 

psicológicas, perda dos pais, do irmão, dos primos, da liberdade, e culmina com sua 

constante condição de exilada. 

Para orientar nossa exposição acerca da estrutura da obra, destacamos 

nesse tópico de análise a categoria do cronotopo do interdito, que acompanha a 

atmosfera de fragmentação da trama.  Essa classificação nasce seguindo a lógica 

de que se o cronotopo é uma categoria que apresenta um modo de entender as 

experiências das relações humanas que ocorrem em espaços-tempos específicos 

nos romances, pode-se inferir, portanto, que cada romance apresentaria um 

cronotopo predominante dessa narrativa, considerando as peculiaridades histórico-

biográficas e sociais ali refratadas. 

Considerando, pois, o tempo histórico-biográfico e o espaço social 

predominantes no romance-testemunho USMN, verificamos uma particularidade: 

ações de interdição que perpassam a vida da personagem-narradora, Nora. Ela 

sofreu perseguição, desaparecimento forçado, sendo arrastada de dentro de sua 

casa sem direito à defesa. Foi presa e torturada. Os métodos de tortura nela 

aplicados eram mais excessivos por ser ela de origem judia. Por fim, foi ainda 

impedida de ficar no país, sofrendo o exílio.  

Entremeados a essa sequência de fatos violentos de proibição estão as 

marcas indeléveis dos desdobramentos desse contexto: ser uma sobrevivente de 

um genocídio que contabilizou 30 mil pessoas desaparecidas; ter perdido o irmão 

mais velho, assassinado por agentes repressores da ditadura de Videla; ter visto 

definhar a mãe e o pai em um quadro melancólico, condutor do suicídio do pai. Ou 

seja, ela é interditada no direito de ir e vir, interditada no direito da livre expressão 

política, interditada por sua condição étnica e ferozmente interditada do convívio e 

do restabelecimento do conjunto familiar, que nunca mais foi recuperado.  

Ante o exposto, verificamos que tomar os cronotopos delimitados por 

Bakhtin, delineados a partir de um corpus que contempla romances da literatura 

Ocidental, desde os clássicos como Apuleio até os mais modernos como as obras 

de Dostoiévski, não nos guiaria a um fim, visto que tais romances estão inseridos em 

contextos bem diferentes que o romance-testemunho em análise.  

Partindo dessa observação, os cronotopos do romance – a aventura, a 

provação, a metamorfose do indivíduo, o corpóreo e interior – classificados por 

Bakhtin, nascidos em obras da Renascença, a exemplo de Rabelais, e recorrentes 
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na constituição do romance europeu do século XIX e XX, conforme explicitado por 

Machado (1995), não atendem ao contexto da obra USMN. Por isso, sugerimos a 

criação de um cronotopo capaz de absorver as características histórico-biograficas e 

os espaços sociais em destaque no romance-testemunho. A esse cronotopo 

chamamos de interdito. Exporemos um panorama que corrobora com nossa 

iniciativa de criação de uma categoria. 

Na obra USMN o tempo biográfico sofre abalos significativos. O primeiro a 

ser destacado é o sequestro – desaparecimento forçado – e o outro é a suspensão 

do tempo, que aqui nos referimos ao tempo de reclusão no Club Atlético. Essa 

suspensão está para as incertezas do viver ou morrer, e se viver, como viver. Além 

da rememoração que lhe assalta a mente, involuntariamente acionada por gatilhos, 

seja uma rememoração de aspectos de seu passado ou do passado de outros que 

se relacionam com seu momento presente. No entanto, é uma rememoração sempre 

correlacionada a perdas ou exclusões. Mesmo as associações com cantigas de roda 

ou brincadeiras infantis recebem um revestimento de negatividade. 

 Focando no sequestro e no abalo sofrido por Nora, diria ser uma drástica 

interrupção de vida, uma quebra, um hiato temporal que ocorre em 1977, ano do 

desaparecimento forçado. Um passado sempre presentificado na dor e no trauma. O 

acontecimento do sequestro altera sua trajetória de vida, obrigando-a a uma 

retração da subjetividade e um tolhimento de emancipação do sujeito.  

Nora é abruptamente impedida de seguir com o fluxo de sua vida, daquilo 

que se concernia de mais ordinário a uma jovem com formação universitária da 

classe média de Buenos Aires. Não é o acaso que orienta essa suspensão das 

ações de seu existir, mas uma planejada intervenção feroz do Estado em sua vida e 

na de seu irmão. O individual é aniquilado, obstam-na do exercício da vontade e, 

nesse interdito, ela perde inclusive o controle de sobre seu corpo.   

Não há conquistas em sua juventude, mas perdas que lhe são impostas. 

Para a narradora-personagem Nora, não há hábitos, costumes, vida emocional ou 

privada, mas uma total impossibilidade de ação que obstacula qualquer 

possibilidade de transformação. Ela, convertida em número, sofre a massificação do 

controle repressor que converte todos os presos em códigos, corropendo a 

viabilidade da individuação e também do diálogo, pois a reclusão do cárcere tem 

normativas severas, desautorizando, por exemplo, a comunicação entre os presos. 

Em nenhum momento da narrativa temos a interlocução entre os detentos. E essa 
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interdição do diálogo se prolonga com o trauma, pois a narrativa está repleta de 

lacunas, não segue uma linearidade convencional. A narrativa mostra-se aos 

pedaços, fragmentada em sua estrutura, mimetizando a dificuldade também de 

verbalização. 

Os espaços vão se estreitando: da via pública ao apartamento, do 

apartamento à mala de um Ford Falcón, da mala à icognita da prisão, e depois o 

desnorteamento do exílio, com a confusão de línguas e culturas estranhas. Esse 

percurso insólito de espaços acompanha atmosferas de ambientes escuros, 

confusos, insalubres e desprovidos de acolhida familiar. Por fim, destacamos o 

distanciamento absoluto do narrador aos moldes do romance realista.  

Ao considerarmos o que foi delineado, podemos ensaiar elementos 

caracterizadores desse cronotopo do interdito como: retração da subjetividade em 

um contexto que tolhe a emancipação do sujeito e também de suas alteridades; 

rememoração de perdas; massificação que corrompe a individuação do sujeito; 

interdição que causa impotência do sujeito ante a máquina de controle social; 

impossibilidade de transformação; suspenção do tempo e/ou drástica interrupção do 

fluxo normal da vida; espaços de confinamento. 

Partiremos agora com alguns exemplos, mas acreditamos que, com tudo 

que já vem sendo discutido e exemplificado sobre a obra, o entendimento tenha se 

completado sobre o cronotopo que perpassa a narrativa.  

Nossa explanação começa com a constatação de que toda obra literária está 

constituída por uma ordenação própria e por isso mesmo apresenta um 

sequenciamento de suas partes de forma bem particular. Em se tratando do 

romance-testemunho USMN, a máxima também se aplica, considerando que a 

sequência de suas partes não apresenta os acontecimentos no tempo linear, ante 

tantas digressões e processos mentais que são manifestados como flashbacks e 

outras evocações da memória.  

A narrativa se ergue em um movimento de colagem de excertos diversos 

sobrepostos em pequenas sequências, sem uma ordem cronológica clara ou que 

denote alguma coerência de forma explícita. Os relatos se alternam e, até mesmo, 

há momentos em que se entrechocam. Esse movimento está diretamente associado 

com a categoria do cronotopo manifestada na obra, porque ela engloba unidades 

espaço-temporais que ocorrem no universo ficcional (BEMONG & BORGHART, 

2015, p. 17). 
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Pinçamos alguns exemplos para analisar, mantendo o foco na relação 

tempo-espaço das refrações das vozes discursivas da trama, que dialogam e 

divergem conforme seu contexto, dado que sendo esses espaços multidimensionais, 

também assim se comportam os espaços-tempo no universo da narrativa, conforme 

as experiências humanas materializadas no texto. Essas experiências incluem o 

recurso do registro da memória ou os atos de evocação mnemônica postos para 

compor a trama.  

Por ser uma obra cuja gênese está vinculada à evocação da memória, a voz 

enunciativa mais frequente, que é a da personagem-narradora Nora, vai de um 

espaço-tempo a outro conforme os gatilhos de memória acionados, favorecendo um 

itinerário de um cronotopo a outro. 

O que nos chama atenção é que, mesmo evocando o fato passado, é 

comum a voz enunciativa da narradora descrevê-lo no presente, visto ser um texto 

em que há a expressão de si mesmo pela personagem-narradora. Assim, o tempo 

presente reduz a distância entre o passado e o presente. 

A análise seguinte da categoria do cronotopo do interdito se debruça na 

imagem de um lar, situada no tempo passado, mas viva nas reminiscências da voz 

narradora Nora. Ao longo do fragmento, a casa da infância transforma-se na casa da 

fase adulta, que, por sua fez, evoca imagens já não existentes no tempo do 

enunciado, a não ser no campo da lembrança. 

Coros a muchas voces sobre fondo manchado de colores brillantes. 
Verde, la ligustrina que separa mi casa de la vecina; blanco, las lajas 
del jardín por las que rueda que ruedan las ruedas del ferrocarril; 
rojo, las baldosas del patio que se balancean cuando me hamaco; 
marrón, el piso que se desparrama por los dormitorios. En la cocina 
una mancha plateada, la caldera; en el baño una transparencia, el 
espejo de mis muecas; en el cuarto de mis padres la cortina de voile, 
mi vestido de fiesta; en nuestro dormitorio la lámpara, redonda como 
El globo rojo que mostraron en la escuela. El globo lo sigue al pibe 
toda la película, peroel mío no sabe volar y me espera en el techo. 
Es obediente y muy lindo, con una planta verde y una mariposa 
posada en el medio. Siempre me quedo dormida contando las hojitas 
de mi lado. Mi hermano tiene menos, porque no las cuida. Hoy el 
globo se ve más redondo, porque nos juntaron las camas. Papá y 
mamá salieron y nos pusieron un colchón al lado del otro: parece 
grande como el de ellos. Nos dejan ver la tele hasta tarde, si y sólo si 
nos portamos bien. Gerardo eligió un programa a su antojo. Siempre 
se sale con la suya, porque soy más chica. Mira una pelea: masas de 
músculos se dan trompadas, se destrozan a golpes. Me da miedo y 
él aprovecha para divertirse a mi costa. Se planta delante de mí y 
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hace muecas: con una mano se estira la mejilla, con la otra se 
empina la nariz, saca la lengua y me ataca (USMN, 2007, p. 15).68 

 

A vivacidade do ambiente em cores, movimentos e sons, além de objetos 

que marcam a decoração de lugares, como a cortina de voile, a predominância das 

transparências no banheiro, o prateado dos utensílios na cozinha, uma luminária em 

forma de globo no quarto, o jardim gramado das brincadeiras. E no próprio arranjo 

das palavras faz a menção de um trava-línguas – “rueda que ruedan, las ruedas del 

ferrocarril”. O tempo é a infância, a ambiência é a da casa de uma época de 

liberdade, de despreocupações, de leveza e tranquilidade ingênua que marcam o 

período da meninice. 

Essa sequência descritiva encerra semanticamente um tempo-espaço 

enunciativo passado e refere-se a uma época cujo período de vida se articula com 

uma atitude enunciativa ideológico-emocional de aconchego, proteção, amparo, 

relativa normalidade de uma família que tem filhos pequenos, em uma casa com 

jardim e vizinha aparentemente próxima.  

Ao rememorar o espaço-tempo de sua infância, a partir da descrição da 

casa, temos em Nora um evidente movimento de resgate de uma imagem 

mnemônica de um tempo que só poderia figurar na chamada memória de longa 

duração, também reconhecida como memória autobiográfica. A lembrança se figura 

como a presença do ausente: a menina Nora está ausente, o menino Gerardo 

também. A casa foi recuperada pelo ato do lembrar específico desse habitat de sua 

infância. 

O ato de rememoração do tempo passado permite enxergar, no trecho 

destacado, toda uma esfera de emotividade na lembrança, que se constitui dos 

                                                           
68

 Corais a muitas vozes sobre o fundo manchados de cores brilhantes. Verde, o ligustro que separa 
minha casa da casa vizinha; branco, as lajes do jardim por onde rodam que rodam as rodas do trem; 
vermelho, as lajotas do pátio que se balançam quando me movo em um vaivém; marrom, o piso que 
se espalha pelos quartos. Na cozinha uma mancha prateada, a caldeira; no banheiro, uma 
transparência, o espelho de minhas caretas; no quarto dos meus pais, a cortina de véu, meu vestido 
de festa; em nosso quarto, a lâmpada, redonda como o balão vermelho que mostraram na escola. O 
balão é seguido pelo menino durante todo o filme, mas o meu não sabe voar e me espera nas alturas. 
É obediente e muito bonito, com uma planta verde e uma borboleta parada no meio. Sempre 
adormeço contando as folhinhas do meu lado. Meu irmão tem menos, porque não cuida delas. Hoje o 
balão pode ser visto mais redondo porque juntaram nossas camas. Papai e mamãe saíram e nos 
colocaram os colchões um ao lado do outro: parece grande como o deles. Nos deixam ver televisão 
até tarde se, e somente se, nos comportamos bem. Gerardo escolheu um programa a sua vontade. 
Sempre consegue o que quer porque sou mais nova. Veja uma briga: massas de músculos se dão 
socos, se destroçam a golpes. Tenho medo e ele se aproveita para se divertir às minhas custas. Para 
diante de mim e faz caretas: com uma mão estica a bochecha, com a outra levanta o nariz, puxa a 
língua e me ataca. (Tradução nossa) 
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hábitos de brincadeiras no jardim – “coro de voces; rueda que ruedan las ruedas del 

ferrocarril” – e das brincadeiras com o irmão Gerardo, que faz caretas para ela e 

monopoliza a televisão, assistindo aos programas de luta que ele gosta – “miramos 

la tele; se plantea delante de mí y hace muecas/” –, integralizando-se, desse modo, 

um quadro das relações sociais entre os irmãos. 

Esse recorte na linha da vida, que é a infância, marca o sentido de um 

tempo que não retorna em sua frescura e inocência, na liberdade de andar pela casa 

sem medo, e até mesmo nos faz inferir que, na infância, nora e o irmão podiam 

também explorar a vizinhança, isentos de receios ou sobressaltos. Trata-se de uma 

unidade perdida na existência que ajudou na construção da fase adulta, mas essa 

unidade existencial pueril e segura se perdeu perante a violência. A imagem de 

inocência derivada da memória de infância é desconstruída com a passagem do 

tempo, de tal forma que a casa-lar – reduto de brincadeiras alegres e período de 

imperturbado – se mimetiza acompanhando o momento convulso da nação, 

exemplificado no fragmento cronotópico destacado logo mais adiante, que distoa da 

descrição do ambiente doméstico de harmonia e despreocupações a priori, 

reconstruída na lembrança, no trecho anterior, convertendo-se em outra ambiência 

totalmente dispar. A transformação se dá na reconfiguração elaborada, vinte anos 

depois, daquele ambiente do passado. O lapso de tempo é a chave da mudança do 

cronotopo, pois o ano agora é de 1977, época de ditadura e ano em que foram 

sequestrados Nora e Gerardo Strejilevich. Até a alusão ao brincar é outra nesse 

próximo fragmento, em que se desconstrói o universo idílico da unidade perdida que 

foi a época pueril, sinalizando o destroço da fase que se inicia: 

Corto mano/corto fierro / cuando te mueras / te vas al infierno.  
Veinte años después, en 1977, la casa es otra. Negro, los barrotes el 
balcón, mi jardín mutilado; gris, las persianas entornadas, sombras 
de árboles imaginarios; marrón, el piso que se desparrama por el 
apartamento; blanco, el marco de la puerta, nuestro último escenario.  
-Fijate por la ventana si me siguen, decís, sosteniendo las palabras 
del borde para quitarles peso.   
-¿Qué gano con mirar? En plena dictadura y vos jugando a las 
escondidas con el cuco.   
Te enojás y te vas. Salgo a mirar si te siguen. No veo a nadie. 
Tampoco a vos te vuelvo a ver.  
 
Si es preciso en Argentina deberán morir todas las personas 
necessárias para lograr la seguridade del país. 
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-General Jorge Rafael Videla, 10 de octubre de 1975 (USMN, 2007, 
p. 16).69 
 

Nesse novo contexto, o verbo “cortar” do versinho do jogo infantil – “corto 

mano, corto fierro, que te vayas al infierno” –, usado pelas crianças para romper 

amizades ou acabar uma conversação, assume um tom mais mordaz do que o 

presente nos versos cantados nas brincadeiras. O “jogo de cortar” começado em 

1977 é outro.  Esse versinho abre o trecho que descreve a casa e os jovens, Nora e 

Gerardo no ano de 1977. 

Na enunciação da narradora, esse verso da brincadeira infantil se amplia em 

metáfora e facetas semânticas. No jogo dialógico de intenções verbais se verifica a 

condição social dos jovens irmãos Strejilevich nos idos de 1977. Não por acaso, o 

versinho escolhido dessa brincadeira é o que fala de corte, exclusão.  

Nesse segmento que destaca o ano de 1977, o verbo “cortar” excede o seu 

sentido de separação e divisão da brincadeira. De fato, se expande ao extremo, 

elevando-se ao entendimento do apartar, que seria o extermínio, a extirpação do 

“mal” – os subversivos da ordem – naquele contexto de tempo-espaço.  

As pessoas eram como brinquedos nas práticas de extermínio na sociedade 

argentina durante os anos de 1976 a1983. A consciência social então se desvenda, 

expondo a condição de vítima dos irmãos, cada qual em seu momento 

particularizado de desaparecimento forçado. 

Nesse contexto que remete à década de 70 do século passado, mostra-se 

mais explicitamente a faceta autoritária do Estado em uma guerra contra grande 

parte da sociedade civil. Nesse tempo obscuro, a vida está como uma brincadeira da 

retórica das regras da máquina oficial do Estado.  

O roteiro das normas adequadas ao “bem-estar” da preservação da 

sociedade bonaerense 70católica se inicia, principalmente, a sociedade portenha71, 
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 Corto mão / corto ferro / quando morreres / irás para o inferno. 
Vinte anos depois, em 1977, a casa é outra. Preto, os barrotes, a varanda, meu jardim mutilado; 
cinza, as persianas entornadas, sombras de árvores imaginárias; marrom, o piso que espalha pelo 
apartamento; branco, o batente da porta, nosso último cenário. 
- Fique atento pela janela para ver se me seguem, diz, sustentando as palavras da borda para tirar-
lhes o peso. 
- O que eu ganho por olhar? Em plena ditadura e você brincando de esconder com o relógio. 
Te irritas e te vais. Saio a olhar se te seguem. Não vejo ninguém. Tampoco você eu volto a ver. 
 
Sim, é verdade que na Argentina deverão morrer todas as pessoas necessárias para conseguir 
a segurança do país. 
-General Jorge Rafael Videla, 10 de outubro de 1975. 
70

 Quem nasce em na província de Buenos Aires é bonaerense.  
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conforme Novaro e Palermo (2007), no governo peronista. O golpe de 1976 e o 

plano sistemático de repressão foi gerrenciado de perto pelas Forças Armadas, em 

rigorosa observância da Tríplice A (Aliança Anticomunista Argentina), militares, 

políticos e representantes da sociedade civil, alimentados pela doutrina da Guerra 

Fria, que agiram em defesa dos ideais da civilização ocidental e cristã e da 

segurança nacional, segundo os historiadores.  

A ideologia do regime militar argentino se forja nesse contexto de 

reprimenda à onipresença comunista e ameça às bases cristãs institucionais 

católicas do país. O mal deve ser cortado pela raiz. Todo aquele que for suspeito de 

ação subversiva é lançado em um inferno de dúvidas, incertezas, prisão, tortura, 

desaparecimento e exílio, seguindo essa ideologia civil-militar de repressão. 

A casa dos jovens Strejilevich simboliza o “inimigo interno” da nação. Ali 

habitam inimigos ideológicos do regime, jovens considerados militantes de esquerda 

e judeus. Os moradores da casa, por suas características criminosas, devem ser 

eliminados pelos defensores da nação, através de grupos repressores, paramilitares 

e militares, associados ao Estado.   

O plano de repressão, como diria Pascual (2004, p.58), se executa de 

maneira clandestina, e na fachada de respeitabilidade o “inimigo” que circula em 

todas as partes precisa de monitoramento constante e camuflado, por meio de uma 

rede de informações, nos ambientes de trabalho, nas universidades, nos 

transportes, nas ruas em geral, e também em lugares orientados à diversão. Dessa 

forma, a nação estava sob tensão na aparência externa de moderação e, assim 

tensionada, apreensiva era a atmosfera da casa dos jovens. 

No fragmento, o ano 1977 está em relevo enquanto indicador da passagem 

do tempo e das transformações. Os sujeitos já não são os mesmos, estão crescidos, 

vivem sob tensão de serem seguidos. A casa tampouco é a mesma, respira a 

atmosfera do momento político do país, predomina uma descrição lúgubre marcada 

pelas cores predominantes nos ambientes (negro, gris, sombras, marron), pelas 

persianas retorcidas e pela mutilação do jardim. Deixa-se para trás todo o 

sentimento de espaço vital, aconchego, enraizamento ou sentido de pertencimento 

primário no mundo, que é tão próprio do signo Casa. Desintegram-se as lembranças 

de reconforto e proteção. O espaço privado do lar está agora nesse tempo de 1977, 
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 Agora quem nasce no Distrito Federal de Buenos Aires é portenho.  
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e suas mudanças se dão em conformidade com seus moradores e em consonância 

com o mundo exterior. 

Segundo Amorim (2010, p. 103), nessa concepção de tempo dos vinte anos 

depois, 1977, se incerta uma percepção de sujeito em novo contexto e, assim, a 

temporalidade concebe uma nova conjuntura e novos atores sociais. A hostilidade 

de fora invade o refúgio de dentro da casa. Não há mais segurança em qualquer 

parte, nem dentro, nem fora da casa.  

A casa é um microuniverso da nação. Há destruição por todos os lados. 

Nesse panorama e época, a dimensão do movimento dos sujeitos é outra. Há os 

que perseguem e os que são perseguidos. O coletivo sobressai ao privado, a porta 

para o exterior da casa é o umbral de incógnitas do último cenário dentre os irmãos. 

Até a referência às brincadeiras é uma produção discursiva de exclusão e 

sofrimento, uma verdadeira condenação – “corto mano/corto fierro/ cuando te 

mueras/ te vas al infierno”. 

Ao atravessar esse umbral dos infernos, o tempo estaciona para as vítimas e 

parentes. O espaço-tempo se divide conforme as vozes que são representadas, pois 

a refração de seus meios revela seus mundos, e cada voz terá seu espaço e seu 

tempo. Seguindo a trilha do ano de 1977, tem-se no passado uma relação de 

alteração/identidade. Como se dá isso? Todos os jovens que sofreram 

desaparecimento forçado deixam seu nome, sua casa, seus pais, seus estudos, e 

passam a desaparecidos. Todos perdem suas referências identitárias e resvalam a 

uma vala comum dos “desaparecidos”, dos até “inexistentes”, não reconhecidos. 

Figuram em um limbo: ninguém os conhece, ninguém os viu.  

O próximo fragmento destacado na sequência trata do desaparecimento da 

jovem Graciela Barroca, namorada do estudante Gerardo Strejilevich, que também 

foi sequestrada. A voz que narra faz referência ao cerco à casa da menina Graciela: 

homens fortemente armados com metralhadoras a retiram de casa e a jogam em um 

carro Ford Falcon, sem placas de identificação.  

Un enjambre de ametralladoras la guían al Ford Falcon sin chapas. A 
la familia se le sugiere que no haga denuncias que afectarían la 
reputación del Suboficial. En unos días todo volverá a la normalidad. 
Claro que en esas diligencias suceden a veces accidentes 
indeseados, totalmente impredecibles y ajenos a la voluntad de los 
empleados.  
 
Mi marido presentó habeas corpus, denunció el secuestro en la 
comisaría (donde se le informó que mediaba una orden del Ejército 
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de no intervenir), concurrió decenas de veces al Ministerio del Interior 
y dejó de hacerlo porque siente que lo tratan como a un chico.  
Caso 754: No está probado que Graciela Barroca fuera privada de su 
libertad el 15 de julio de 1977, en su domicilio de la calle... de la 
provincia de Buenos Aires. Ningún testigo afirmó haber visto el 
procedimiento, o a la causante en algún centro de detención. Sólo se 
cuenta con lo que surge del relato efectuado al iniciar el expediente 
caratulado "Barroca interponer recurso de habeas corpus", lo que no 
parece apuntalado por ninguna otra probanza (USMN, 2007 p. 21).72 
 
 

O Ford Falcon era uma categoria de automóvel usada pela polícia federal 

argentina. Além de ser o modelo mais popular de táxi nas ruas de Buenos Aires na 

década de 70, era também o modelo preferido pelas famílias. Robusto, recebeu a 

alcunha de “Un fierro”, com linhas retas, estilo clássico e porta-malas grande, 

características que fizeram desse carro, antes mesmo do período repressivo, o auto 

de maior popularidade no país. Com a instalação da era da “guerra sucia” na 

Argentina, esse modelo foi marcado pela igniminiosa função de figurar com o 

automóvel destinado aos serviços de sequestro e desaparecimento de pessoas e 

corpos durante a ditadura.  

De cor verde, como sempre verde eram os autos do governo, o Ford Falcon, 

de 1976 a 1983, circulava fazendo seus arrestos. Um espectro da morte e do 

desespero que tinha licença para percorrer todos os lugares, a qualquer hora. Um 

espaço móvel, fechado, símbolo de modernidade, circulava pela Buenos Aires 

heterogênea em sua arquitetura, plantando o silêncio na cidade, no Microcentro da 

Belle Époque, nos conventillos de San Telmo, na efervescência dos comércios da 

Florida e Corrientes, onde não há limites espaciais nem tempo determinado para 

esse veículo. 

O primeiro parágrafo do fragmento sobre o desaparecimento de Graciela nos 

reconstrói a cena do rapto, explicita o conselho dos paramilitares que a levaram, 
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 Um enxame de metralhadoras a guiam ao Ford Falcon sem placas. À família, sugere-se que não 
faça denúncias que afetariam a reputação do Suboficial. Em alguns dias tudo voltará à normalidade. 
Claro que nessas diligências às vezes acontecem acidentes indesejados, totalmente imprevisíveis e 
contra a vontade dos empregados. 
 
Meu marido apresentou o habeas corpus, denunciou o sequestro na delegacia (onde foi informado 
que havia uma ordem do Exército de não intervir), compareceu dezenas de vezes ao Ministério do 
Interior e deixou de fazê-lo porque sente que o tratam como uma criança. 
Caso 754: Não está provado que Graciela Barroca foi privada de sua liberdade em 15 de julho de 
1977, em sua residência na rua... da província de Buenos Aires. Nenhuma testemunha afirmou ter 
visto o procedimento ou a causadora/infratora em algum centro de detenção. Só se dispõe do que 
está registrado no relato efetuado ao iniciar o expediente judicial sobre o tema “Barroca interpor 
recurso de habeas corpus”, o que não aparece afirmado em nenhuma outra prova. (Tradução nossa) 
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dado aos familiares, de não efetuarem nenhuma denúncia, pois não seria 

necessário, já que o pai da jovem era um suboficial reformado. Contudo, a narradora 

alerta que em semelhantes diligências nada está assegurado, e deixa escapar que 

“acidentes imprevisíveis” ocorrem sem que isso seja da vontade dos “empregados”, 

referindo-se aos grupos de repressão civil-militares que efetuavam os sequestros. 

Uma fina ironia ao chamar de “acidentes imprevisíveis” as ações de extermínio de 

pessoas, prática muito comum durante a ditadura civil-militar na argentina. Os 

colaboradores do regime – os “empleados” – executavam de forma exímia as ordens 

de eliminar qualquer elemento subversivo que ameaçasse à ordem e aos valores 

cristãos. A narradora sabe o que aconteceu e antecipa ao leitor com ironia. Essa 

antecipação não está acessível aos familiares. 

O segundo parágrafo, inclusive, está em itálico, sinalizando ser o 

depoimento da senhora Barroca, mãe da jovem, explicando a “via cruces” a que é 

submetida a família de Graciela Barroca, desaparecida. O recurso do itálico reforça 

a verossimilhança ao provocar no leitor a sensação de estar diante da fala em 

depoimento jurídico, ou seja, oportuniza a noção de documento, destacando e 

dando ênfase à voz da mãe em desespero. No destaque, a mãe da estudante 

explica tudo que seu marido e ela fizeram para soltar a filha. O marido não mediu 

esforços para recuperar a filha, mas nada adiantou. Não se tem notícias, as 

autoridades ignoram a dor da perda, ignoram o desespero da procura, fazem pouco 

caso, como um adulto que trata com menosprezo as reivindicações de uma criança. 

Conforme a CONADEP (2014, p. 335), a metodologia para efetivar o 

desaparecimento afeta de maneira bruta a estrutura e a estabilidade da família do 

desaparecido. Primeiro porque geralmente a vítima de desaparecimento é 

sequestrada diante de familiares, e isso, por si, caracteriza-se como uma ação de 

impotência e imobilidade para os parentes. Segundo, porque havia uma política do 

corpo jurídico e das autoridades para menosprezar e depreciar os pedidos de 

habeas corpus, por exemplo, solicitados pelos parentes das vítimas (CONADEP, 

2014, p. 404). 

No terceiro parágrafo, dedicado ao Estado em seu corpo jurídico, a 

manipulação é explicita sob o ordenamento dos núcleos e côrtes jurídicas no país. 

Segundo Pascoal (2004, p. 106), os juízes da Suprema Corte de Justiça foram 

substituídos por juízes nomeados pela própria Junta Militar, e, nos demais tribunais 
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do país, os juízes foram afastados e no lugar deles foram nomeados magistrados 

simpáticos à ideologia dos militares.  

Importante destacar a ordem dessas vozes, porque cada uma em particular 

fala em um contexto diferente e se manifesta conforme sua posição social 

circunscrita em um tempo-espaço. Ao refletirmos sobre os atos enunciativos das 

vozes, observando-as no conjunto do enfrentamento discursivo em suas 

particularidades, identifica-se uma heterovocalidade que chama atenção para os 

elementos extralinguísticos insertados em suas articulações enunciativas. 

A fala primeira é da narradora, ex-desaparecida, que sabe o que se passou 

com a jovem Graciela, mas não revela explicitamente, apenas sugere com um 

comentário de que “acidentes imprevisíveis” acontecem, para referir-se ao fim dado 

à estudante. Ela não tem o poder de modificar o feito, nem o teve em sua gênese. 

Hierarquicamente ela foi vetada de ser ouvida, não tinha nenhuma credencial para 

testemunhar nada que viveu, nem o que ficou sabendo quando presa no campo de 

concentração “Club Atlético”. Ela era uma “subversiva” e denota ainda não possuir 

qualquer direito, visto sua resposta chegar uma década depois do fato ocorrido. O 

cenário enunciativo é de alguém que já viveu o horror, está exilada e agora fala 

pelos ausentes, contudo de forma velada, sinalizando a presença ainda em sua vida 

do aparelho repressivo civil-militar. Nora, mesmo havendo passado o período de 

perseguição, lança em sua enunciação o dizer nas entrelinhas da prática de 

extermínio – “acidentes imprevisíveis”. 

E esse recurso de um dito velado acaba por efetuar uma denúncia mais 

contundente do que se dissesse explicitamente “Graciela foi assassinada”, pois 

suscita questionamentos no leitor: “a que tipo de acidente ela se refere?”, “quando 

ocorreu?”, “por quê?”, “que relação tem com os inúmeros desaparecimentos de 

pessoas no país desde 1973?”.  

A provocação enunciativa da narradora se converte em recurso de 

exploração às dimensões histórico-sociais do contexto gerador do desaparecimento 

forçado da estudante. A enunciação da voz que orquestra a narrativa denota a sua 

historicidade enquanto sujeito comprometido com a memória dos que não podem 

falar por si, dos que foram calados, dos que não tiveram direito à defesa. Esse 

contexto extralinguístico de sobrevivente do regime repressivo, de ex-presa política 

e exilada, constitui a articulação do que há de interno/externo em sua fala.  
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Ela, Nora, também foi proibida de falar e agora encontra a oportunidade 

responsiva para a pergunta dos pais de Graciela, ainda que de maneira implícita, 

distante em seu exílio. Ora, todo discurso está orientado para a resposta, afirma 

Bakhtin (2010, p. 89) e não há como evadir-se ou recusar-se a responder, 

principalmente quando já se sabe de antemão a resposta. A ação responsiva no 

contexto da obra é, inclusive, uma condição imperativa frente à construção do 

mundo ficcional particular. Trata-se de um panorama dialético, multidimensional, em 

que o sentido do texto se dá na tessitura lógica do jogo de perguntas e de respostas. 

Na sequência do fragmento temos a fala da mãe da vítima e, por fim, o 

Estado. Nota-se que há na heterodiscursividade textual uma hierarquia de poder. A 

última voz é a única que detém o poder de valorar e emitir um juízo sobre o fato do 

desaparecimento da jovem Barroca. O pronunciamento é proferido pela voz de 

poder de forma clara e enfática. No discurso jurídico, a sentença: “não está provado 

o desaparecimento de Graciela Barroca”. Essa “convicção” segue-se também à 

máxima da teoria do direito de que diante dos fatos não há argumentos, então, não 

havendo reconhecimento do fato „desaparecimento‟, não há crime, não há o que 

procurar. O habeas corpus que compõe o conteúdo do “expediente caratular” é 

negado. A lógica é simples: não há vítima presa, não há porque ter um habeas 

corpus. 

O juiz afirma, ao ler a medida liminar (expediente caratular), que não 

encontrou elementos palpáveis mínimos para conceder o habeas corpus. A medida 

liminar73 é um recurso preventivo, cuja finalidade é de resguardar direitos 

ameaçados e que possibilita o juiz decidir o mérito logo e julgar depois, visto que 

direitos estão ameaçados. 

A voz de Graciela não existe em nenhum dos parágrafos. Ela não tem voz 

em nenhuma parte enunciativa do texto. Aliás, esse é um fato significativo: 

geralmente os desaparecidos não recebem concessão de fala na narrativa, só os 

sobreviventes falam. É a marca da presença do ausente, registrado na memória e 

enunciações de outras vozes. 
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É uma ordem judicial que tem como escopo resguardar direitos alegados pela parte antes da 
discussão do mérito da causa. Para a concessão de liminar é necessário estar demonstrado o fumus 
boni iuris e o periculum in mora, ou seja, deve estar claro que a demora na decisão poderá acarretar 
eventuais danos ao direito pretendido, bem como a presença aparente de uma situação que ainda 
não foi inteiramente comprovada. Para a sua concessão, em alguns casos, o juiz exige a prestação 
de caução da parte requerente. 
Disponível em: http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/208/Liminar-Novo-CPC-Lei-no-13105-
2015. Acesso em 3 abr. 2017. 
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As condições espaço-tempo, constitutivas do cronotopo dos sujeitos da 

enunciação, nos revelam um mundo carregado de uma cosmovisão particular da 

diegese na materialidade da narrativa (BEMONG & BORGHART, 2015, p. 17-18). 

Cada indivíduo em sua posição espaço-tempo desvela sua cosmovisão no 

contexto enunciativo da narrativa, refratando a dialética do complexo jogo das 

posições e deslocamentos envolvendo as línguas sociais. Dessa forma, fica evidente 

no fragmento a segmentação de quem pode falar, quando pode falar e a quem pode 

falar, bem como as consequências enunciativas. 

Nora conhecia o fato do desaparecimento de Graciela, sabia que a moça 

havia sido tortura e morta, mas só pode revelar anos depois do fato. Na condição de 

exilada política, dotada de liberdade de expressão, longe das amarras de controle do 

Estado autoritário, ela responde à pergunta: onde está Graciela? O cronotopo 

explicitado na resposta favorece a responsividade, realçando anos de silêncio, 

privações e total desrespeito à condição humana. 

A mãe de Graciela, em meio ao torvelinho dos anos 70, mais precisamente 

1977, vê-se tolhida da companhia de sua filha, violentada em sua maternidade, 

ignorada em sua dor, sofrendo com toda a família o desprezo das autoridades à 

reivindicação de busca e soltura de sua menina, retirada à força de casa. Anos 

obscuros para a sociedade Argentina.  

E por fim o Estado, representado pelas autoridades policiais e o magistrado 

em sua condição estatal de força arbitrária no contexto da chamada “guerra sucia”, 

ao negar o Habeas Corpus para a jovem Barroca e alegar em juízo o não 

reconhecimento do desaparecimento da jovem, constrói sua defesa, pautando-se no 

Princípio jurídico da não autoincriminação74. Ora, evidente que se o Estado 

reconhece o desaparecimento forçado de pessoas, por agentes civis-militares 

atrelados ao corpo estatal, estaria também produzindo provas criminais contra si 

como pessoa jurídica. Único sujeito com condições cronotópicas de execução de 

quaisquer atos e com todo o aparato jurídico a sua disposição, nada mais plausível 

que sua atitude fosse de autopreservação. 

O signo reflete e refrata a realidade em sua dialética e transformação. Na 

sequência, destacamos um fragmento que aponta essa dialética convulsiva, 

conduzida pelo viés da passagem do tempo. A marcação cronológica desnuda as 
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HADDAD, Carlos Henrique Borlido. Conteúdo e contornos do princípio contra a auto-incriminação. 
Campinas: Bookseller, 2005. 
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marcas do passado de repressão. Uma sociedade que desperta do pesadelo, mas 

guarda o desconforto do espanto do horror. 

Milicos / muy mal paridos /qué es lo que han hecho con los 
desaparecidos... Legiones de cánticos, rimas, quejas y reclamos 
inundan las calles del 84, que estrenan la democracia. Las tonadas 
dividen la oscuridad en infinitos planos sonoros.   
No hubo errores / no hubo excesos / son todos asesinos los milicos 
del proceso... Llenan el vacío: ese concepto que nunca me pudiste 
hacer entender. A vos, que tanto me hablabas de las líneas y los 
puntos en el espacio-tiempo, no puedo asignarte ni un plano, ni un 
vector, ni una tumba.  Veo la esquina donde se forma la marcha, 
pero antes de dar el primer paso te adelantás. Choco con tu nombre 
y nuestro apellido a lo largo de una desfachatada tela blanca. Tus 
letras negrasme punzan la memoria y mis piernas siguen andando 
solas. Me quedo ahí, plantada frente a tu grito unidimensional 
(USMN, 2007, p. 19).75 
 
 

A dor individual soma-se à dor coletiva. Chora e reclama toda a sociedade a 

lembrança dos desaparecidos com seus nomes trazidos em faixas. Nora fica 

impactada com a recordação do irmão que a passeata lhe provoca. O nome de 

Gerardo Strejilevich lhe assalta sem que ela ou qualquer pessoa da família estivesse 

no protesto. O fenômeno da recordação das experiências individuais só pode ser 

avaliado nesse momento, levando-se em conta o contexto social. A passeata é a voz 

coletiva que reconstrói a memória de todo um país marcado pela ditadura e seus 

desmandos. O vetor da recordação vai na rota do conjunto dos testemunhos 

exteriores, expondo o nome das oito mil alteridades que, na época, foram 

reconhecidas como desaparecidos. São inúmeros os que formam a massa de 

lembranças. Evidentemente, a memória do indivíduo Nora se relaciona com a 

memória do grupo que, por sua vez, forma a esfera da tradição mnemônica da 

sociedade argentina (HALBWACHS, 2006). 

A relação espaço-tempo, conforme Bakhtin (2006), revela no universo 

romanesco uma dada situação, e os sujeitos nela envolvidos são produtos desse 

cronotopo. Baseado nisso, o ano de 1984 respira um misto de alívio com a 
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 Milicos / muito mal paridos / o que que fizeram com os desaparecidos… Legiões de cânticos, rimas, 
queixas e chamados inundam as ruas no ano de 1984, que estreiam a democracia. As toadas 
dividem a escuridão em infinitos planos sonoros. 
Não houve erros / não houve excessos / os milicos do processo são todos assassinos... Preenchem o 
vazio: esse conceito que você nunca pôde entender. A você, que tanto me falava das linhas e dos 
pontos no espaço-tempo, não posso atribuir nem um plano, um vetor, nem um túmulo. Vejo a esquina 
onde se forma a marcha, mas antes de dar o primeiro passo você se adianta. Choco-me com seu 
nome e nosso sobrenome ao longo de uma tela branca desfeita. Suas letras pretas me pulsam a 
memória e minhas pernas seguem andando sozinhas. Fico ali, plantada diante de seu grito 
unidimensional. (Tradução nossa) 
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redemocratização do país e, ao mesmo tempo, desapontamento de terem, enquanto 

sociedade civil, ajudado a gestar uma memória de horror. A recordação dos anos de 

chumbo tem como função, nesse fragmento, representar o passado, projetando 

nessa memória todos os indivíduos vítimas do sistema.    

Nora faz emergir em sua fala a noção de vazio. O fio de seu raciocínio nasce 

da lembrança de seus diálogos com o irmão, tentando ensinar-lhe o conceito 

matemático de vazio, um conceito que remete à nulidade. Assim como é 

incompreensível o conceito matemático, é também incompreensível a sensação de 

desamparo, de nulidade existencial. Paradoxalmente, é na dor do sofrimento da 

ausência do irmão que Nora passa a entender a carência que remete ao conceito de 

vazio. Ela se enche de vazio durante a passeata, ao se deparar com o nome do 

irmão estendido em uma faixa, figurando um dos desaparecidos do sistema – 

“Llenan el vacío: ese concepto que nunca me pudiste hacer entender. / A vos, que 

tanto me hablabas de las líneas y los puntos en el espacio-tiempo, no puedo 

asignarte ni un plano, ni un vector, ni una tumba”. 

O eixo de seu entendimento de vazio se expande e ela compreende que 

esse vazio ultrapassa direitos, inclusive de razão funerária. A rudeza de ter o irmão 

na condição de desaparecido nega a ela e a sua família o direito de sepultar 

dignamente seu ente querido. Negam-lhe o direito de admitir a morte do irmão e 

elaborar o luto, assim também, de seus primos Abel e Hugo.  

A negação se plasma na recordação das aulas de matemática que o irmão 

dava à Nora. O tempo-espaço da passeata de protesto em 1984, pós-ditadura, 

contra a barbárie promovida pela junta militar liderada por Videla, traz à memória a 

noção de vazio que ela nunca pode compreender nem em termos da filosofia 

matemática e muito menos na vida real. Os vetores, retas e planos são tão abstratos 

e incoerentes ao entendimento como são o desaparecimento que nega a ela, Nora, 

e a seus pais, uma resposta, um corpo, um plano de uma lápide, uma tumba que 

seja – “no puedo asignarte ni un plano, ni un vector, ni una tumba” – em memória do 

irmão e primos, cujos corpos nunca foram encontrados. O verbo “asignar” que seria 

assinalar, apontar, atribuir a alguém algo, está seguido de negativas do que se 

proíbe ser imputado, e a repetição de estruturas de negação, como o advérbio “ni”, 

linguisticamente reitera a impossibilidade de ter o corpo do irmão e de dar a ele um 

enterro digno, mesmo depois da redemocratização do país. 
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Essa negação à família dos Strejilevich, de direito ao luto e ao sepultamento, 

contraria o direito civil de ter o corpo respeitado pós-morte, bem como de a família 

ter o direito e o dever de assegurar sepultamento ao morto ou qualquer outro 

procedimento que resguarde a memória do morto e respeite seu corpo. Isso é 

subtraído, roubado, destituído dos Strejilevich.  

Com esses exemplos, fica clara a capacidade que a categoria do cronotopo 

tem em englobar espaços-temporais narrativos, favorecendo a construção de 

realidades ficcionais particulares, carregadas de cosmovisões, sobretudo 

orquestradas pela passagem do tempo. O cronotopo estabelece uma conexão entre 

o mundo real e o mundo discursivo. 

 

4.3 O UNIVERSO INFANTIL E A VIOLÊNCIA DE ESTADO NA NARRATIVA USMN  

 

No decorrer de leitura da obra da escritora Nora Strejilevich, vamos 

paulatinamente adentrando o universo dos jogos infantis, conexão pouco comum em 

um relato cujas memórias são de uma presa política. 

Na ontogênese76 humana, os jogos infantis se manifestaram como um 

comportamento patrão para o desenvolvimento. Não raro temos referências, desde 

clássicos como os filósofos Platão e Aristóteles, a modernos como os psicólogos 

Piaget e Vygotsky e os historiadores Brougère e Ariès (2015), acerca da importância 

de jogos, brincadeiras e cantigas infantis na fase de infância como instrumentos 

mediadores da preparação para a vida adulta.  

O ato de brincar na infância faz parte dos desdobramentos para o 

desenvolvimento e a sociabilidade humana, e para Kohan (2007) esse período da 

vida é antes de tudo uma condição de experiência que se vive com intensidade em 

cada evento, ampliando-se a questão cronológica de sucessão para a intensidade 

da duração dos acontecimentos em suas vidas.  

Desse modo, o que mais está em jogo no reino infantil não é o tempo 

sucessivo, mas a energia e o vigor com que se vive esse tempo e se experiencia os 

conflitos e tensões da dinâmica da vida, as regras de conduta, os valores e os 

papéis sociais que aparecem mediados pelas brincadeiras infantis. A intensidade da 

                                                           
76

 De forma geral é todo o período de desenvolvimento de um organismo, desde a fertilização do 
zigoto até que ele se complete como indivíduo adulto. (Houssais) 
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percepção infantil para seu entorno está contida no jogo do saber e não-saber, do 

possível e do impossível, do lógico e do ilógico. 

Esses conhecimentos são nosso umbral de entrada para a curiosa relação 

articulada literariamente entre violência de Estado e o mundo infantil na narrativa 

Una sola muerte numerosa. As perguntas são as mais diversas sobre essa 

singularidade do texto: que função tem o símbolo da infância na obra? Que aspectos 

da infância se comunicam em interlocução com a violência de forma geral? Que 

relação pode ter um universo lúdico do infante com a repressão de Estado inerente 

ao contexto da narrativa? 

Imperioso é o movimento reflexivo sobre o tema, já que na obra há uma 

disseminação de jogos infantis e a presença de trava-línguas entrelaçados às 

circunstâncias nada pueris que a jovem Nora evoca em sua rememoração. Esse 

arcabouço mnemônico recupera vivências das mais diversas com a intensidade 

própria do tempo infantil. As mais significativas são as memórias com a avó e com 

seu irmão Gerardo.  

As lembranças de infância e de juventude com o irmão são enredadas às 

duras experiências que ambos, vítimas da violência de Estado, sofreram quando 

jovens. Ela, presa política do regime de Rafael Videla; seu irmão, desaparecido. 

Diante desse foco reflexivo – violência de Estado e infância – há que se 

coordenar esses elementos, e não os subordinar, visto que dentro da obra não há 

uma hierarquia estabelecida entre essas duas esferas – infância e violência. Há, 

antes, uma associação de sentido, tomando o aspecto histórico-social implicado no 

texto literário, considerando tais esferas.  

A obra está construída em uma base de dimensões e referências sociais que 

são eixos narrativos. Há nela a reflexão e a refração da sociedade argentina, 

percorrendo uma trajetória que mescla história, política e ficção. Pode-se, então, 

associar a obra aos estudos literários vinculados à perspectiva Literatura e 

Sociedade, aspectos explorados na prática discursiva strejilevichiana. 

O primeiro ponto de partida para a análise é estabelecer uma relação entre 

as categorias “infância” e “violência”, encontradas no enredo. Tomamos essas 

categorias, inicialmente, como construções sociais e ações humanas que podem ser 

estudadas em uma perspectiva espaço-temporal, o que nos impele a uma 

observância histórica dessas categorias dentro da obra.  
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A lógica relacional do pensamento marxista não se fixa na ontologia do 

objeto de estudo, seja esse um ser ou um fenômeno, mas se debruça no conjunto 

de relações que envolvem o objeto, tomando a sua historicidade. A corrente 

marxista percruta no processo histórico os modelos de organização social, a criação 

de elementos simbólicos e de intervenção para a reprodução social.  

Em suma, pode o ser humano produzir a si mesmo em contextos diferentes 

e em tempos diferentes conforme a organização social. Isso conduz às leituras 

também diferenciadas quanto à criação simbólica na superestrutura. Dessa maneira, 

a violência e os aspectos de infância, materializados na combinação de ambas 

categorias na imanência textual da obra USMN, nos exige a observação da lógica 

relacional das categorias quanto a sua universalidade, particularidade e 

singularidade. 

Reclama-se, dessa maneira, uma observação ao processo criativo e seu 

contexto, associando o conteúdo estético ao contexto histórico de produção e à 

criação literária. Frente à universalidade das categorias temos a fase da infância 

como inerente a todo e qualquer humano, um período encarado muitas vezes como 

um devir, um treino para a vida adulta, e a violência manifestada por sistemas de 

poder, visto que a conquista de um espaço e exercício de domínio perpassa na 

história da humanidade o fenômeno de controle pela violência, através de 

extermínios e torturas de populações civis, sobretudo no século XX.  

Quanto à particularidade, destacamos a evocação de antecedentes da 

formação histórica da Argentina e os legados ditatoriais dessa formação. Por fim, 

quanto à singularidade, destaca-se o tratamento da história individual da violência 

sofrida por Nora Strejilevich e por outras vítimas da “guerra sucia”, transpostas na 

composição estética sob o auxílio simbólico das brincadeiras e jogos infantis. 

Agora é importante que se diga que essa conjunção relacional, no caso da 

relação entre realidade material e produções simbólicas, não admite uma simetria 

entre conceito e realidade. Dessa maneira, entende-se que as artes transcendem à 

História, pois refletem e refratam a historicidade e as ações humanas de forma 

oblíqua, assimétrica, isso porque o mundo discursivo não é o mundo real, mas uma 

representação deste (GOUVEIA, 2010, p. 14-15). 

Frente à tríade dessas relações, a singularidade é tudo aquilo que não se 

repete e está em sintonia ou contraste com a particularidade que, por sua vez, se 

conecta com a universalidade. Dessa forma, no complexo triádico das relações entre 
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as categorias de infância e violência, vai-se privilegiar um aspecto dessas relações 

para análise, que é a linha relacional da singularidade. 

Na obra, a singularidade de tratamento simbólico do universo infantil 

associado ao contexto de repressão externa no país, bem como a outros sistemas 

repressivos, constitui o foco das atenções na medida em que também mantém 

contato com as outras arestas relacionais, que são a particularidade e a 

universalidade.  

Chega-se, então, a um ponto significativo para nossa análise. Trata-se da 

relação sociedade – regras – brincadeiras. Esse caminho desperta a relação 

simbólica que a escritora estabelece entre esse tempo de preparação social do 

humano com as brincadeiras e o tempo de adulta que a narradora Nora vive.  

Em uma linha de raciocínio que subjaz as brincadeiras e regras a serem 

cumpridas pelos jogadores, essas regras são acordadas pelos participantes, que 

visam, muitas vezes, a um objetivo comum a ser alcançado. A cooperação dos 

envolvidos, que são pares, principalmente em jogos coletivos, é fundamental para 

que se aprenda a adequação de limites no convívio durante o jogo, a formar a 

compreensão de sentimentos de vitória ou frustração, simbolizadas nas perdas e 

nos ganhos resultantes das atitudes na ação lúdica.  

Nas brincadeiras temos, predominantemente, crianças que se tratam de 

igual para igual, em um contexto controlado estabelecido pelo jogo. Isso demanda 

na criançada o desenvolvimento de capacidades cognitivas, emocionais e físicas 

que para aquela ação lúdica são indispensáveis. Há ainda a elaboração da própria 

organização social enquanto brincam. Ora, em assim sendo, entramos na 

observância das manifestações não apenas sociais, mas também culturais e 

ideológicas, que advêm no construto das manifestações lúdicas. 

O caminho argumentativo conduzido até aqui nos auxilia na análise de 

ambas categorias – infância e violência de Estado, no contexto da obra, e de forma 

mais detida, no aspecto da noção de infância. A discussão do universo infantil, 

assim como toda idiossincrasia inerente a ele, se faz presente na fisionomia textual 

da narrativa, de forma ressignificada, respeitando a unidade ideológica da obra em 

análise. 
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O jogo Pisa, pisa, pisuela color de ciruela77, por exemplo, foi introduzido em 

três momentos na obra. Vamos observar, na página 13, a primeira ocorrência 

simbólica do jogo, que se dá na descrição do sequestro forçado da narradora. O 

reforço da violência sofrida se concretiza com a inserção do jogo de roda Pisa, 

pisuela, remetendo às pisadas sofridas por Nora pelos agentes do sistema ditatorial: 

Una magia perversa hace girar la llave de casa. Entran las pisadas. 
Tres pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo la 
ropa los libros un brazo una cadera un tobillo una mano. Mi cuerpo. 
Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de 
juguete me pisan pisa pisuela color de ciruela. (USMN, 2007, p. 13)78 
 
 

O destaque desse fragmento se dá de duas formas: a representação do 

corpo em partes e a representação da ação-reação no corpo dessas pisadas e 

chutes sofridos no ato do sequestro. A imagem de fragmentação é montada de 

forma a fazer um efeito dramático: a porta que se “abre”, os passos nervosos que 

sapateiam, fazem vir à tona a atmosfera de perseguição. 

A voz que conduz a trama descreve o movimento do jogo perverso entre 

vítima e algozes no jogo de correr, o predador que vai no encalço de sua presa, que 

sai se livrando entre os móveis e diversos outros objetos. A partir desse momento 

tudo ao entorno da vítima é fragmentado, por isso o corpo vem em partes: “Tres 

pares de pies practican su dislocado zapateo sobre el suelo”. Os três pares de pés 

nos remontam uma cena e nos conduzem à inferência inequívoca de uma 

matemática injusta, dois perseguidores e uma vítima perseguida.  

Em reflexos rápidos, movimentos bruscos, os olhos “passeam” por uma sala, 

puxam-lhe a roupa, a vítima solta os livros, desvia de uma cadeira; por fim, agarram-

na pelo tornozelo: “la ropa los libros un brazo una cadera un tobillo una mano. Mi 

cuerpo”. O frenesi da descrição está marcado no ritmo e na linguagem fragmentada, 

que sugerem rapidez. Repare-se que não só a cena é fragmentada, engolida na 

rapidez do corre-corre, mas que o alvo a ser pego também é fragmentado, o corpo 

está em pedaços: “un brazo un tobillo una mano/brupto”.  
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 Pisa, pisuela, / color de ciruela, /vía, vía, este pie- / No hay de menta, / ni de rosa, / para mi querida 
esposa. / que se llama María Rosa.  
78

 Uma magia perversa faz girar a chave de casa. Entram as pisadas. Três pares de pés executam 
seu deslocado sapateado sobre o solo a roupa os livros um braço uma cadeira um tornozelo uma 
mão. Meu corpo. Sou o troféu de hoje. Cabeça vazia, olhos de vidro. Os caçadores de brinquedo me 
pisan pisa pisuela color de ciruela. 
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Os movimentos frenéticos exigem uma resposta correlata da linguagem. A 

figura retórica sintática assíndeto marca a velocidade do relato. A supressão de 

conjunções e/ou conetivos entre as palavras que compõem o parágrafo dá a 

insistência enérgica à perseguição na cena. O desespero, a vida por um fio, aquilo 

que se interrompe, na omissão de conectores em elementos que, sintaticamente, 

podem pedir ou pedem a coordenação dos elementos.  

Ao tomarmos os estudos de Fiorin (2016) sobre figuras de retórica, 

enxergamos que o recurso estético da figura de retórica do assíndeto, caracterizado 

pela eliminação de conjunções, é proposital na cena em análise e cria um efeito de 

sentido que intensifica o nervosismo da incerteza do porvir, da presa e do 

inacabado. Não há preparação, a vítima é pega de surpresa. 

Essa “redução do texto” se conclui na explícita indicação do primeiro alvo a 

sofrer um despedaçamento – o corpo da vítima. Reparemos que a narradora, em um 

fluxo de consciência, manifesta os pedaços do corpo a confundir-se com peças que 

estão na sala: “la ropa los libros un brazo una cadera un tobillo una mano. Mi 

cuerpo.” Misturam-se a roupa, os livros e uma cadeira a um braço, um tornozelo e 

uma mão. Aqui temos outro recurso retórico, a sinédoque, que engloba a 

coexistência das partes e do todo. No caso em foco, temos na sequência a 

indicação das partes “um braço um tornozelo uma mão”, e encerra-se a unidade 

semântica com “meu corpo”. Ainda conforme Fiorin (2016, p. 38), a sinédoque, 

sendo um tipo de metonímia, estabelece uma relação de contiguidade identificada 

de “pars pro totó” (parte pelo todo), o que significa que a transferência semântica se 

faz entre dois sentidos que constituem um todo”. A metonímia “da parte pelo todo” 

também alude a um estado de confusão de consciência, visto a reincidência da 

fragmentação não só corpórea, mas sobretudo psicológica. Nora parece não 

entender o porquê de seu rapto, cuja tomada de consciência da circunstância se 

revela quando ela detecta que o “troféu” – “Mi cuerpo” – daquela infame caçada 

trata-se dela própria. 

As figuras de retórica usadas nesse fragmento reforçam o estado de 

desespero, incertezas e angústia da vítima ao relembrar o sequestro. Na sequência 

“Soy el trofeo de hoy. Cabeza vacía, ojos de vidrio. Los cazadores de juguete me 

pisan pisa pisuela color de ciruela”, como em um jogo de mau-agouro, a perseguição 

transforma Nora em um sinal visível de uma vitória sarcástica, um troféu, cujos 
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despojos do “inimigo”, capturados pelo vencedor, são sua vida, sua integridade 

física, emocional e moral.  

A culminância da virulência nessa guerra assimétrica de forças vai deixando 

um rastro de marcas. A primeira das marcas é o próprio rapto. A segunda, o estado 

de choque proveniente do rapto, demonstrado pela referência a uma cabeça vazia e 

olhos vítreos. O estado ou sensação de cabeça vazia pode ser lido, nesse contexto, 

como a figuração de extrema ansiedade, stress, enevoamento das ideias e 

incertezas, condições próprias de momentos aflitivos, em que o indivíduo não 

raciocina. E a terceira marca revela-se na ressignificação do universo infantil, no 

instante da opressão. Essa ressignificação simbólica da infância nesse fragmento 

específico está na brincadeira pisa pisa pisuela, color de ciruela, que é referenciada.  

Ora, a intersecção das categorias infância e violência tem sua primeira 

incidência na página 13. Em seu início, a narrativa explora um ordenamento de 

relação de poderes por meio da analogia entre o aspecto infantil das brincadeiras e 

o poder de Estado sob a sociedade. 

Por uma parte, o sentido da ludicidade da cantiga de roda – pisa, pisa, 

pisuela – pressupõe uma hierarquia entre os participantes numa classificação entre 

“inferiores” e “superiores”; por outro lado, essa relação hierárquica, transposta como 

símbolo da vida real, revela que a aquiescência da relação de poder não existe entre 

as partes envolvidas na “brincadeira” de perseguição imposta a Nora.   

O Estado de exceção cultiva um jogo assimétrico entre os considerados 

inferiores e os superiores, mas sem regras ou acordos entre as partes. Todas as 

instituições a ele submetidas ou associadas desacomodam e desestabilizam o 

sujeito ao mantê-lo enquistado à sua esfera repressiva. Sua voz sobressai frente aos 

direitos individuais. Trata-se da legitimação da força, em nome da defesa dos 

valores ocidentais e cristãos. 

Essa significativa identidade simbólica se repete nas páginas 14 e 54, e a 

cantiga de roda pisa pisa pisuela color de ciruela deixa de ser uma brincadeira para 

ser uma verdade cruel. Nora é literalmente pisada e chutada várias vezes, e os 

ferimentos sangram como a ameixa (ciruela) fresca macerada. A cor da ameixa 

fresca varia do vermelho intenso ao roxo, lembrando a coloração sanguínea 

resultante da combinação biológica de hemoglobina, ferro e oxigênio. 

Na página 14 essa intensidade metonímica se exacerba, e o jogo remete a 

outro evento de crueldade, à menção clara ao antissemitismo. As valas coletivas, as 
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torturas, os corpos indefesos em sua precariedade orgânica, único destino dos 

“acusados,” na explícita reação xenófoba de seu agressor – “Judía de mierda, 

vamos hacer jabón con vos”. Tudo isso expresso em um fluxo de consciência 

esteticamente trabalhado por assíndeto, pois há ausência de conectivos em grande 

porção textual de o fragmento a seguir. 

Pero una está aquí, del otro lado, en este cuerpo precario: suelas 
tatuadas en la piel bota en la espalda arma en la nuca.   
-¡De pie!- y una se para sumisa confundida atontada vencida y grita -
¡me llevan, me llevan!- mientras dedos metálicos se clavan en la 
carne. Dos de la tarde impune la tiran a una al ascensor la arrastran. 
En la vereda una patalea contra un destino sin nombre en cualquier 
fosa colectiva. El espacio se deshace entre los pies.  
Lanzo mi nombre con pulmones con estómago con el último nervio 
con piernas con brazos con furia. Mi nombre se agita salvaje a punto 
de ser vencido. Los domadores me ordenan saltar del trampolín al 
vacío. Me empujan. Aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes: 
este por gritar en judío este por patearnos. Y otro más.   
-Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos-.  
Soy un juguete para romper. Pisa pisuela, color de ciruela.  

 

Acordate que yo maté tres o cuatro personas com mis propias 
manos – Emilio Massera (USMN, 2007, p.14).79 
 
 

A cena em destaque apresenta elementos linguísticos e simbólicos que 

reforçam a manifestação da reificação do homem pelo homem. Dentre as esferas 

simbólicas já comentadas, como a cantiga de roda, destacamos a partícula “Una”, 

na constituição vocabular do enunciado. Somando-se a outros adjetivos de caráter 

negativo, como “sumisa”, “confundida”, “atontada”, “vencida”, seguido do discurso 

direto “Judía de mierda, vamos hacer jabón de vos!”, a partícula “Una” impregna 

uma aura de desqualificação e indiferença frente ao tratamento ao sujeito, à figura 

humana, à dinâmica de interrelação do contexto narrativo e do discurso 
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 Mas uma está aqui, do outro lado, neste corpo precário: solas tatuadas na pele, bota nas costas, 
arma na nuca. 
- De pé! – e uma para submissa, confusa, atordoada, vencida e grita – estão me levando, estão me 
levando! – enquanto dedos metálicos são cravados na carne. Duas da tarde impune a tiram do 
elevador, a arrastam. Em uma calçada, uma esperneia contra um destino sem nome em qualquer 
vala coletiva. O espaço se desfaz entre os pés. 
Lanço meu nome com pulmões, com estômago, com o último nervo, com pernas, com braços, com 
fúria. Meu nome se agita selvagem a ponto de ser vencido. Os domadores me ordenam saltar do 
trampolim no vazio. Me empurram. Aterrisso no piso de um carro. Chuva de golpes: este por gritar em 
hebreu, este por nos chutar. E outro mais. 
- Judia de merda, vamos fazer sabão com você – Sou um brinquedo para quebrar. Pisa pisuela, color 
de ciruela.  
Lembre-se que eu matei três ou quatro pessoas com minhas próprias mãos. (Tradução nossa) 
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ideologicamente marcado pelas circunstâncias repressivas nesse espaço-tempo 

vivido pela narradora-personagem Nora.  

A sequência aberta pela ordem dos sequestradores – “De pie!” –, em 

discurso direto, dá vazão a um fluxo de sentimentos da narradora. Ela descreve um 

misto de desespero e atordimento com a ordem, com a truculência de ser arrastada 

para fora de seu apartamento: “-¡De pie!- y una se para sumisa confundida atontada 

vencida y grita -¡me llevan, me llevan!- mientras dedos metálicos se clavan en la 

carne. Dos de la tarde impune la tiran a una al ascensor la arrastran”. “Una”, 

notadamente, emprega-se nesse contexto com o sentido de neutralidade, na 

equivalência do indefinido “culquiera”. Nesse contexto, “Una” é uma partícula que 

despersonifica o enunciado, atribuindo-o a qualquer pessoa que passe pela 

circunstância de desaparecimento forçado, o estado de submissão e desorientação. 

Sequestrada, presa e algemada – “mientras dedos metálicos se clavan en la carne” 

–, é vencida em sua autonomia e individualidade, convertida em um retrato de 

sujeição. Sua única certeza se ancora no malfadado destino, já tão largamente 

exposto em tempos idos de guerra – as valas coletivas. 

O único fio de esperança, para não cair no esquecimento, será gritar seu 

nome durante o trajeto realizado pelos raptores e sua vítima, que vai do apartamento 

ao automóvel que os espera embaixo, no prédio – “Lanzo mi nombre con pulmones 

con estómago con el último nervio con piernas con brazos con furia. Mi nombre se 

agita salvaje a punto de ser vencido”.   

Ao emitir o nome, Nora recorre a todo seu sistema orgânico para lançá-lo de 

um só fôlego. A supressão do sintagma “Lanzo mi nombre”, em uma clara elipse, 

intensifica a elaboração semântica de presa, de desespero e de última chance, 

associada que está à omissão de conectivos entre os elementos coordenados, 

reforçando o efeito de sentido de gritar o nome no momento estressante e 

dramático. Assim, subjaz de Nora o seguinte enunciado: “Lanzo mi nombre. (lanzo 

mi nombre) con pulmones. (lanzo mi nombre) con estómago. (Lanzo mi nombre) con 

el último nervio. (Lanço mi nombre) con piernas. (Lanzo mi nombre) con brazos (y) 

(Lanzo mi nombre) con furia. Mi nombre se agita salvaje a punto de ser vencido”. O 

ato de gritar o nome se converte na ação momentânea possível de preservação, e 

então a narradora o faz alçando mão de toda reserva de oxigênio de que dispõe, de 

toda força pulmonar, mas também com toda sua última reserva de ânimo para 

enfrentar a situação de ameaça, e o faz com o estômago. É preciso ter estômago 
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para enfrentar a situação. Contudo, não só estômago, mas também os nervos têm 

que ser acionados para poder suportar as excitações físicas e as tensões com vigor, 

energia, firmeza de atitude, capaz de conduzir os impulsos sensitivos e motores a 

mobilizar todo o sistema orgânico.  No entanto, nada disso adianta, ela se torna um 

brinquedo – juguete – prestes a ser destruído, quebrado nas mãos dos algozes, e a 

brincadeira reaparece, pisa, pisa, pisuela color de ciruela. 

Denota a cantiga o tratamento que Nora recebe. Ela vai sendo pisada, 

chutada, empurrada, principalmente quando fala o nome Strejilevich, sobrenome 

judeu: “Me empujan. Aterrizo en el piso de un auto. Lluvia de golpes: este por gritar 

en judío este por patearnos. Y otro más.  -Judía de mierda, vamos a hacer jabón con 

vos-. Soy un juguete para romper. Pisa pisuela, color de ciruela.” 

Ao adentrarmos ao romance, temos um reforço do significado ideológico das 

brincadeiras no contexto da narrativa, pois elas deixam de ser um fenômeno per si, 

para assumirem outra carga ideológica na totalidade temática da obra. Trata-se, 

pois, do que Medviedev (2012) discute sobre o reflexo do horizonte ideológico e a 

estrutura artística na obra literária, quando explica que a realidade, uma vez 

refratada na literatura, não é rigorosamente a realidade. Corroborando com esse 

pensamento, Candido (2011) alerta que a realidade está na obra literária em um 

sentido literal simbólico. De modo que a brincadeira, quando chama a compor a obra 

literária, passa a ser um ideologema que assume uma função artística, a de 

expressar a situação de vítima de um Estado repressor que dita as regras de seu 

jogo, sem consulta prévia de aprovação dos “brincantes”.  

Assim, passemos a expor mais exemplos de inserção de jogos e 

brincadeiras no contexto da narrativa. Ainda na página 14, há uma quebra do fluxo 

narrativo da personagem-narradora com uma sentença atribuída ao almirante 

Massera, componente da Junta Militar, na qual está explícito que o almirante admite 

ter matado três ou quatro pessoas com as próprias mãos: “Acordate que yo maté 

tres o cuatro personas con mis propias manos. – Emilio Massera”. Escrito em um 

tipo de fonte diferente do restante do texto e em negrito, a voz do enunciado dá uma 

ordem, de que não se esquecessem do fato de que ele próprio é um assassino. Ou 

seja, para ele executar outros tantos ou mandar executar não lhe causa nenhum 

constrangimento. 

 Vemos que o enunciado do almirante está imediatamente depois da 

descrição do sequestro, quando Nora é arrastada do apartamento. O tom de 
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ameaça está contido na voz do militar Massera. Vemos também que os fragmentos 

seguem um ordenamento responsivo, visto que o enunciado atribuído ao militar 

responde ao contexto repressivo, que por sua vez gera o aparecimento da 

brincadeira de roda A la lata, al latero, que responde às interrogações de Nora sobre 

seu rapto e prisão, e toda aquela circunstância de angústia, sofrimento e incerteza. 

 

- Judía de mierda, vamos a hacer jabón con vos-. Soy un juguete  
para romper. Pisa pisuela, color de ciruela.  
 
Acordate que yo maté tres o cuatro personas com mis propias 
manos. Almirante Emilio Massera  
 
A la lata al latero a la chica del chocolatero / 
A la A / a la A/ Mariquita no sabe hablar / 
A la E / a la E/ Mariquita no sabe leer... (USMN, 2007, p.14).80 

 

Na dificuldade de expressão benjaminiana do horror, o viés comunicativo 

passou a ser a ressignificação das brincadeiras infantis. Ora, a “Mariquita” do jogo 

se converte simbolicamente na personagem-narrativa. A voz coletiva do imaginário 

infantil responde à condição de Nora – “a la a, a la a, Mariquita no sabe hablar/ a la 

e, a la e, Mariquita no sabe leer...”. Em um flash mnemônico, a brincadeira revela a 

constatação da realidade, “de sua má conduta ao falar”. Ela não soube falar o que 

era prescrito como correto pelo código da Triple A, que está devidamente 

representada pelos três “A” no início de cada verso. Mas o rompimento de regras de 

conduta também está para “Mariquita no sabe leer”. Desse modo, conclui-se que 

“Mariquita” falou e leu o que o sistema considera inconveniente.  

Em suma, seus atos “subversivos” podem levá-la consequentemente à 

morte, visto que o almirante Massera alertou para que se recordassem que ele 

mesmo, com as próprias mãos, já matou, o que nos infere pensar que ele, com sua 

autoridade, pode ordenar execuções sumárias, assim que entenda ser necessário, 

como representante do sistema.  

                                                           
80

 -Judia de merda, vamos fazer sabão com você-. Sou um brinquedo para quebrar. Pisa pisuela, 
color de ciruela. 
Lembre-se que eu matei três ou quatro pessoas com minhas próprias mãos. Almirante Emilio 
Massera 
A la lata al latero a la chica del chocolatero / 
A la A / a la A/ Mariquita no sabe hablar / 
A la E / a la E/ Mariquita no sabe leer... 
(Tradução nossa) 
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As brincadeiras incorporadas à narrativa não são aleatórias, seguem a uma 

lógica interna do universo do texto em um nexo das condições sociais do momento 

social da ditadura e na constituição da obra em sua sequência narratológica.  

Conforme Novaro e Palermo (2007, p. 95-106), o terrorismo de direita da era 

peronista preparou o terreno para o golpe de 1976 com a organização da Três A 

(Aliança Anticomunista Argentina), fundada no governo de Perón em 1973, por seu 

ministro do Bem-Estar Social, José López Rega. O grupo da Três A recebia 

colaboração de civis e militares para resguardar o país da ideologia de esquerda e 

dos não cristãos. A organização foi considerada de extermínio e efetivou, por meio 

de grupos paramilitares simpáticos à proposta da Tríplice A, cerca de novecentos 

assassinatos. A lista de pessoas a serem executadas era divulgada nos jornais, 

caso elas não saíssem do país. Para os historiadores, a conexão entre a Três A e o 

Plano da Junta Militar se assemelha não apenas em termos ideológicos, mas 

também estratégicos de ação, marcando uma continuidade de sequestros, 

assassinatos e atentados contra civis.   

Na página 54, os momentos que antecedem a tensão do golpe, nos anos de 

1973-74, são associados à cantiga Juguemos al bosque (vamos passear na 

floresta). As pressões do que se chamou de doutrina contra-insurgente lançaram no 

país um clima de violência. O jogo “enquanto seu lobo não vem” é bem apropriado 

ao momento, visto que as crianças brincam e mantêm a normalidade de suas ações, 

mesmo sabendo da ameaça do “lobo”, e o frenesi é justamente o suspense de 

quando o “lobo” vai sair de sua casa e atacar a todos. Qual paralelo com o Estado 

de exceção, então? Os anos que precederam ao golpe são o lapso temporal 

necessário de preparação para o ataque do “lobo”. Observemos no fragmento 

abaixo como essa associação metafórica ditadura – lobo se efetiva na narrativa. 

 
Y cuando pasa y mirás para atrás te preguntás ¿cómo pudimos 
haber soportado todo esto, cómo pudimos haber tolerado que te 
llamen a la mañana para decirte: "che, cayó fulano anoche", y vos 
digas "puta qué cagada", y cortes el teléfono?    
 
Hablemos por teléfono y juguemos en el bosque mientras el lobono 
está ¿lobo está? / ¡me estoy poniendo los calcetines!  Y 
loscalzoncillos de doble refuerzo, para tener las bolas bienpuestas. 
Ya están listos. Se han calzado guantes, botas, charreteras, 
reglamentos, disposiciones, tanques, armas y a largar la 
Reconstrucción Nacional. Manos a la obra: ordenar ¿ordeñar? el 
país. La tarea no es fácil: disolver, prohibir, quemar, reglamentar, 



159 
 

limpiar. El placer del juego se exacerba.  Pisa pisuela color de ciruela 
(USMN, 2007, p. 54).81 
 
 

Há uma indeterminação na elucubração que inicia o fragmento, que nos faz 

inferir a universalidade das questões expressas no enunciado, podendo, então, 

haver sido proferido por qualquer cidadão argentino. As observações subjacentes às 

interrogativas deixam claro o clima de tensão nos discursos indiretos livres das 

perguntas: Como foi possível suportarmos tudo isso? Como pudemos tolerar que te 

liguem pela manhã para te dizer: “Cara (Che), mataram (cayó) fulano à noite e você 

diga: puta „que cagada‟, e bata o telefone?” Com efeito, há uma pausa proposital ao 

bater o telefone, há o choque de saber que alguém próximo foi executado. O 

telefonema se converte em apreensão, suspensão, mas que não paralisa, visto que 

o parágrafo seguinte se inicia com uma ordem: “Falemos ao telefone e vamos 

passear na floresta, enquanto seu lobo não vem”. Ora, inevitável não enxergarmos 

as contradições entre o medo de ser a próxima vítima e continuar se arriscando, a 

aparente normalidade vivida no país em convulsão e os atentados e sequestros 

cometidos antes do golpe. 

Notemos que a brincadeira cantada – pois é de roda –, vamos passear na 

floresta, também se ressignifica como reflexo refratado da existência real da 

narradora e de tantas outras pessoas, que no país viveram sobressaltadas como a 

ameaça constante do golpe de 1976.  A cantiga, como brincadeira per si, favorece a 

expressão corporal, à musicalidade, mas também à atenção e ao reflexo de correr o 

mais rápido que puder, para livrar-se do lobo quando ele fica pronto para o ataque, 

capturando aleatoriamente quem estiver pela frente. Assim, a analogia se completa 

reforçando metaforicamente a relação ditadura – brincadeira naquilo que as 

aproxima: o poder de capturar e eliminar da “roda lúdica” qualquer um desavisado 

da vinda do “lobo”. O horizonte ideológico que abarca essa refração, sem dúvida, é 
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 E quando passa e você olha para trás se pergunta: como pudemos suportar tudo isso, como 
pudemos ter tolerado que te ligassem pela manhã para te dizer: “ei, caiu/morreu fulano ontem à 
noite”, e você diz “que merda”, e desliga o telefone? 
Falemos pelo telefone e brinquemos no bosque enquanto o lobo não está, o lobo está? / Estou 
colocando as meias! E as cuecas reforçadas para ter bolas bem arrumadas. Já estão prontos. 
Calçaram as luvas, botas, dragonas, regulamentos, ordens, tanques, armas e partir para a 
Reconstrução Nacional. Mãos à obra: organizar o país. Organizar? A tarefa não é fácil: dissolver, 
proibir, queimar, regulamentar, limpar. O prazer do jogo se exacerba. Pisa pisuela color de ciruela. 
(Tradução nossa) 
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mais um exemplo da contínua e intensa simbiose relacional simbólica entre o 

universo lúdico e o contexto social correspondente de repressão.  

O trecho da cantiga de roda que foi posto no fragmento revela um “lobo” que 

já está pondo a última peça de roupa: as meias (los calcetines), assim então, pronto 

para o ataque. Mas a narradora, não por acaso, nos revela outros apetrechos dos 

quais esse “lobo” se reveste que o caracterizam bem, visto não ser qualquer “lobo” 

que usa cuecas reforçadas (calzoncillos), luvas (guantes), botas, divisas militares no 

ombro (charretera), tanques e armas para serem usados na Reconstrução Nacional.  

Preparado, esse “lobo” ordena e/ou ironicamente “ordenha” o país, em um 

jogo que não é fácil, pois cuida em dissolver, ordenar, regulamentar, queimar e 

limpar a nação. Não é qualquer “lobo-mau” que tem a força de fazer tudo isso. 

A figura da maldade concentrada no lobo está no imaginário coletivo 

europeu desde antes de Cristo. Lembremos Plauto82 (254-184 a.C), dramaturgo de 

comédias latinas, em sua obra Asinaria, que cunhou a sentença “O homem é o lobo 

do homem”, em consonância com a deficiência moral de seus personagens, 

principalmente Clereta, uma cafetina que vendia a própria filha Filenia. Mas não 

ficam a dever na sordidez outros como o velho Deméneto, doente de luxúria pela 

amada do filho Agripino, os servos e a rica Artémona. Todos na peça – em maior ou 

menos grau – são movidos por seus próprios interesses, não importando as 

circunstâncias ou consequências para satisfazer os seus desejos. Em suma, são 

lobos a devorar seus semelhantes. 

Lembremos também dos contos de fadas. O lobo dos irmãos Grimm, 

folcloristas que compilaram as narrativas populares germânicas, é do mal, é esperto, 

fica à espreita de uma oportunidade para atacar. O lobo a devorar a vovozinha, 

ludibriar a Chapeuzinho no intuito de também devorá-la, com suas grandes garras, 

seus olhos grandes de tudo ver, suas grandes orelhas para tudo ouvir, e sua boca 

grande para devorar, engolir por inteiro. 

Na América Latina, essa significação da maldade se intensificou ao se 

relacionar o lobo com a ditadura, principalmente a cantiga de roda referente ao lobo-

mau. Durante o movimento da Tropicália, em 1967, Caetano Veloso eterniza essa 
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 Homo homini lupus – Wikipédia, a enciclopédia livre, disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homo_homini_lupus.http://www.dramavirtual.com/2014/09/la-comedia-de-
los-asnos-asinaria-plauto.html. Acesso em: 8 jun. 2017 
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relação simbólica com a música Enquanto seu lobo não vem83. Componente do 

álbum-manifesto Tropicália ou Panis et Circensis, a canção se destaca em sua 

heterodiscursividade, visto que as pluralidades de vozes na constituição do 

enunciado poético estão em franca oposição de “pontos de vista”, reverberando o 

período repressor no Brasil. 

A referência simbólica elaborada por Nora sobre o “lobo” não cai de 

paraquedas, tem raízes bem firmes em um palimpsesto literário que marca o 

Ocidente eurocêntrico e a América Latina de forma bem particular. 

O fragmento se encerra com a constatação de que o jogo entre o Estado 

repressor versus “representantes subversivos”, de fato começou e, sobretudo, 

passou a sociedade a sentir explicitamente as ações de violência. Ao encerrar o 

fragmento com a cantiga Pisa, pisuela, color de ciruela, analisada anteriormente, 

Nora nos refresca a memória, expondo de maneira metafórica no verbo “pisar”, 

reiterado na cantiga de roda, como símbolo de métodos de espancamento, chutes, 

murros, torturas e derramamento de sangue, ações evidentes de intensidade, 

aspereza, força violenta em um “jogo” que se exacerba a cada dia, seguido da 

“ameixa” que, ao ser macerada, revela sua tonalidade com mais força, 

assemelhando-se ao sangue. Dessa forma, conclui: “El placer del juego se 

exacerba.  Pisa pisuela color de ciruela”. 

Não há acaso no chamamento e incorporação do mundo infantil na obra, já 

que na etimologia da própria palavra “infância” está associada a ausência, a 

incapacidade, a fragilidade. Temos assim um prefixo “in-”, que indica privação, 

negação, e “-fari”, do verbo “falar”, ou seja, “aquele que não fala”.  Seguindo esse 

raciocínio, ao fazermos o contraponto do sentido da palavra com as reiteradas 

referências ao reino infante na narrativa, temos uma conjunção de fatores que 

favorecem ao entendimento de que “infans” – os sem voz – são todos os 

desaparecidos, os presos políticos e toda a parcela da sociedade marcada como 

portadora de ideias subversivas.  

A universalidade da relação entre infancia e violência de Estado se 

estabelece na trama como um jogo bem orquestrado em que a classe detentora do 

poder subjuga e neutraliza as vontades do coletivo social argentino. Em cada um 

dos polos, sejam os jogos infantis, seja o “jogo” do Estado, há os poderosos que 
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“administram” as regras, pois são detentores da capacidade de reprimir, agindo 

sobre um grupo de “Infans-” ausentes e marginalizados do ordenamento social e 

jurídico da Argentina dos anos de domínios ditatoriais de 1976-1983. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início do nosso trabalho nos propusemos apresentar a singularidade 

expressiva da obra Una sola muerte numerosa, de Nora Strejilevich, como uma 

produção estética que, embora esteja classificada como testemunho, não segue os 

modelos do campo do “testimonio” antropológico-historigráfico mediatizado, segundo 

estabelece a crítica norte-americana, a exemplo do testemunho de Rigoberta 

Menchú.  

USMN transcende os tais modelos pré-estabelecidos, em primeiro lugar, por 

ser um texto sem mediação, posto que não há um escritor “estrangeiro” ao fato, ela 

mesma romanceia sua trajetória nos porões do CCD – Club Atlético –; em segundo 

lugar, por ser esse o testemunho de uma pessoa alfabetizada, universitária, 

competente no ato da escrita, não necessitando, portanto, de um interlocutor que 

oportunize um lugar social para estabelecer sua voz e sua história; em terceiro lugar, 

porque sua escrita não se prende aos liames do excesso de realidade que se 

verifica nos demais testemunhos. Sua escrita flui, abrindo espaço a um rico 

entrelaçamento entre a História, a literatura e a ficção, plasmando na escritura toda 

a heterodiscursividade e a fragmentação possível para mimetizar a desorientação 

provocada pela violência de Estado na vida de sua família.  

Ao considerar a totalidade da trama, nos deparamos com inúmeras vozes, 

que se entrechocam em um ritmo convulsivo de heterodiscursos espalhados nos 

gêneros discursivos ressignificados na narrativa. São trechos de depoimentos, 

cartas, canções, jogos infantis, manchetes de jornais, trechos de livros, que juntos 

refratam um cronotopo de interdição, tão próprio de processos, cujo apagamento do 

sujeito é a tônica. Guia sua escrita na obra o universo de terror, de perda e de 

ausências que se apoderam do papel, deixando um rastro de vazios propositais 

entre um fragmento e outro do relato, escancarando a insuficiência da linguagem 

ante a incerteza dos 30 mil desaparecidos – nem mortos, nem vivos –, adoções 

ilegais, desaparecimentos forçados, prisões e torturas. 

O romance-testemunho strejilevichiano oportuniza a discussão de ampliação 

dos cronotopos bakhtinianos e torna-se exemplo da plasticidade do gênero 

romanesco, ainda que em temos de calamidades humanitárias. Trata-se de um 

produto ideológico cria de seu tempo, no que tange à realidade social e material que 

circunda o indivíduo. A obra refrata o mundo pela variedade de vozes sociais 
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ideologicamente marcadas e chamadas para compor a totalidade da narrativa, 

colocando-as em tensão. É um todo verbalizado com uma variedade de estilos e 

discursos, que implica a representação romanesca das esferas sociais envolvidas 

em um contexto ditatorial.  

Subjaz ao arranjo dessas vozes a conservação e invocação das informações 

e dos fatos da vida da narradora, Nora, que com o recurso da memória expõe no 

papel a reelaboração dos eventos vividos em período de ditadura. A recuperação 

dessas memórias autobiográficas e ficcionais ao mesmo tempo são consolodadas 

na narrativa, plasmando as emoções que acompanham os fatos narrados. 

Ao ordenar as vozes, a narrativa se ancora no movimento da fragmentação 

das informações e dos contatos, movimento esse, próprio do processo da memória-

esquecimento em sua ambivalência reorganiza trajetórias. Mas, é também do 

processo traumático, daquilo que foi roto, quebrado, de forma tão contundente, que 

não se reestabelece a contento.  

O texto híbrido de strejilevicheano projeta em letras a re-invenção de si, 

entrelaçada com a história coletiva da Argentina a partir de 1976 e reverberando até 

os dias atuais. Nesse contexto a faculdade de lembrar de momento de interesse 

unicamente ao sujeito narrador, extrapola na complexidade da conservação de um 

passado que pressupõe narradores que foram calados pela força coersiva do 

Estado. 

Por fim, esperamos com a pesquisa dar uma visibilidade à escrita de Nora 

Strejilevich e despertar o interesse, nas academias e nos grupos de estudos 

sistemáticos, sobre a relação literatura e ditadura no contexto da literatura hispano-

americana, em solo brasileiro. 
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Anexo 1 – Entrevista 

Entrevista – conhecendo Nora Strejilevich, por Raquel de Araújo Serrão 
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Anexo 2 – Entrevista 

Entrevista – conhecendo Nora Strejilevich, por Raquel de Araújo Serrão – Tradução  

 

Biografia – Nora por ela mesma 

 

1. Professora Nora, primeiro agradeço sua disponibilidade em conceder-me esta 

entrevista que muito adicionará a meus propósitos de estudo, obrigado. Para 

começar, poderia nos falar um pouco sobre sua vida, começando por seus dados 

pessoais: nome, onde nasceu, onde vive, o que faz? Ainda que eu saiba, estes 

dados, como se trata de uma entrevista para estudo, creio que seja imprescindível 

que os leitores saibam de tais informações de fonte segura, a própria escritora. 

 

Me chamo Nora Strejilevich, nasci em Buenos Aires, Argentina, sou doutora 

em Literatura Hispano-americana e me graduei na Universidade da Columbia 

Britânica, Canadá (UBC). O mestrado (ou seu equivalente) fiz em filosofia, na 

Universidade de Buenos Aires, na década dos anos 70. Na Universidade Estatal de 

San Diego comecei a trabalhar desde o ano 2000 - depois de anos de docência e 

pesquisa em diversas universidades do Canadá e Estados Unidos; Hoje em dia sou 

Professora Emérita de SDSU (Faculdade de Artes e Letras) e Professora Adjunta do 

Centro de Estudos Latino-americanos. Mas os títulos e as posições acadêmicas não 

revelam muito sobre a pessoa em questão. Como o terrorismo de Estado na 

Argentina me afetou de um modo muito íntimo, ao sobreviver a esta catástrofe já 

não podia viver como se nada tivesse acontecido. Por isso, apesar de sempre ter 

dado aulas de literatura latino-americana, sobretudo, me dediquei à literatura 

testemunhal, ou seja, ao relato das pessoas que sofreram e que transmitem uma 

experiência vivida em situações históricas extremas. Eu mesma escrevi um livro 

desta natureza, Una sola muerte numerosa (Uma única morte numerosa), sobre o 

qual falarei depois. A partir de 2012 comecei a vincular-me com quem se interessa 

por este tema em outros países (já que agora o testemunho se estuda em 

Departamentos de Literatura e de Estudos latino-americanos em nível internacional): 

em 2012, graças a uma Bolsa Fulbright, ofereci um seminário graduado sobre 

memória e testemunho na Universidade do Chile; em 2013 participei em um grupo 

de pesquisa interdisciplinar sobre genocídio na Universidade Tres de Febrero, em 

Buenos Aires. Neste mesmo ano me integrei, por um tempo, ao grupo de pesquisa 
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sobre Narrativas do Terror da Universidade de Konstanz, Alemanha. Enquanto isso 

sigo escrevendo dois livros que não terminam de cobrar vida própria: um de ensaio, 

sobre este tema, e outro de narrativa, sobre viagens do exílio. 

 

2. Você cresceu em uma família de ascendência judia. Que tradições judias 

foram significativas em sua infância com seus pais, irmão e parentes? 

 

Minha família, ainda que judia pelo lado paterno e materno, não seguia a 

tradição. Meus pais eram judeus assimilados, mais identificados com sua 

ascendência pelo lado cultural que pelo religioso. A primeira vez que assisti a uma 

cerimônia judia foi quando acompanhei minha avó ao templo para Pesaj. Ela, Kaila 

Savierucha, ia uma vez ao ano e neste dia mudava toda a louça. Na sinagoga me 

chamou a atenção que as mulheres estivessem fisicamente separadas dos homens, 

em um tipo de varanda do templo, bastante escanteada. No centro da ação o rabino 

e os que o rodeavam eram homens. Voltei a uma sinagoga recentemente em 2013 

para o Kol Nidre, reza do Dia do Perdão, linda e sofrida música que encerra o 

misterioso som do shofar. Esta vez não havia separação de gênero, não porque 

essa tradição tenha deixado de ser praticada, senão porque assisti a um ritual 

religioso mais progressista. Em todo caso, não é o ambiente onde me sinto mais 

confortável. Prefiro que essa música se faça presente de maneira mais informal – 

agora por youtube, na infância por um acaso urbanístico: o apartamento para o qual 

nos mudamos quando eu tinha 10 anos dava de frente para um templo e nossa 

cozinha era, nas sextas à noite e dias festivos, caixa de ressonância do coro. A 

tradição vinha a nós sem pedir-nos permissão.  

 

3. Como foi sua infância e contato com as primeiras letras? Alguém costumava 

ler para você? 

 

Não me lembro se leram para mim, como é costume em muitas famílias. 

Dividia o quarto com meu irmão e apenas me lembro de nossos jogos antes de 

adormecermos. Não creio que Sarita ou León – meus pais – se aproximassem para 

ler nada, ainda que a memória seja enganosa. O contato com a leitura era resultado 

do ambiente que se vivia em casa e na escola, que era muito peculiar. O ensino era 

muito liberal e personalizado – traziam filmes como “O balão vermelho” e “Crina 
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Branca” –, fazíamos teatro, havia aulas de desenho, saíamos para passear com a 

professora e, aí sim, descobri a maravilha da leitura em voz alta. Também fui aluna 

de outro lugar encantado: o Collegium Musicum em que nos ensinavam, acima de 

tudo, a apreciar a música. Para mim a duas – leitura e música – andam de mãos 

dadas. Me disseram que se a pessoa ouve una sola muerte numerosa (uma única 

morte numerosa), pode ouvir os tangos, os cânticos das marchas, as rimas infantis. 

Ademais, meus pais eram grandes leitores e era natural que eu os imitasse. Eu 

gostava de fazer a tarefa de casa no escritório de meu pai, que era arquiteto e 

trabalhava muito em casa. Aí estava ele, a meu alcance e me esperando, na 

biblioteca, com uma variada coleção de títulos: desde as Obras Completas de 

Bertrand Russel até Tevie el lechero (Tevie o leiteiro) de Sholem Alejem, desde as 

Obras Completas de Sigmund Freud até El tesoro de la juventude (O tesouro da 

juventude - uma enciclopédia para crianças muito na moda na Argentina de então). 

De Shakespeare a Cervantes, de Simone de Beauvoir a Victoria Ocampo, de José 

Hernández a Jorge Luis Borges. Me sentava com meu caderno e tomava notas, 

como meu pai, que quando não estava inclinado sobre uma mesa de desenho 

estudava algo.  

  

4. Que acontecimento que marcou sua juventude?  

 

A ditadura. Minha família foi dizimada, como minha geração e meu país. 

Meus primos-irmãos, Hugo e Abel Strejilevich, despareceram em abril de 77, e neste 

mesmo ano, no dia 15 de julho, nos sequestraram, meu irmão Gerardo, a sua noiva 

Graciela Barroca, um amigo de ambos e a mim, com a diferença de horas. A 

perseguição era política, por isso alguns chamam de politicídio a este tipo de 

extermínio. Eles eram militantes, o que significava, na Argentina de então, o fato de 

pertencer a um agrupamento político opositor, enquanto eu era uma “simpatizante” 

(termo aplicável a quem participava na luta com ações mínimas – indo a passeatas, 

assistindo a assembleias, mas sem comprometer-se com um partido ou movimento 

determinado). Não foi por isso que eu sobrevivi. O companheiro que “caiu” com meu 

irmão, sem ir muito longe, era militante e o deixaram ir. Tampouco a liberação era 

produto da conduta do prisioneiro durante a tortura. As liberações tinham que 

depender do olhar dos repressores para que seu poder fosse absoluto. Para serem 

deuses tinham que dar a vida ou abandoná-la, nos lembra Pilar Calveiro. Meu irmão 
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e sua noiva, vinculados à Comissão Nacional de Energia Atômica, desapareceram 

porque a ditadura considerava que os físicos de esquerda eram perigosos, pois 

seguramente passariam segredos nucleares aos países do Leste. Este era o 

método: teoria paranoica e “limpeza” preventiva.  

Se diz das pessoas que sobreviveram aos campos (de concentração) que 

atravessamos a morte ou que conversamos com ela. Voltar a este mundo, segundo 

a acertada imagem de Jorge Samprún, era como deixar a morte para trás. Jean 

Améry, sobrevivente de Auschwitz entre outros campos nazistas, destaca que a 

pergunta não era se a pessoa ia morrer, mas como ela ia morrer. Neste horizonte 

não havia formação cultural que ajudasse a enfrentar algo tão real como impossível 

de assimilar: os gritos dos torturados de todas as idades. Qualquer conceito 

intelectual adquirido “fora” se tornava inútil a cada gemido. Eu tinha 25 anos, meu 

irmão 27. Parecem faltar os termos para definir o colapso gerado por essas perdas. 

Chartlotte Delbo, outra sobrevivente de Auschwivtz, se referiu assim, aos milhares 

que chegavam a esta “estação”: “eles esperavam o pior, não o impensável”. Diante 

do impensável parecem sobrar as palavras. Mas só no começo: com o tempo elas 

fazem falta. Com o tempo há de se dar forma a esta memória para que o 

inesquecível siga propondo perguntas “sobre a viabilidade de nossa existência como 

espécie. Essa pergunta... é ética”, como diz Alejandro Kaufman. 

 

5. Sabe-se que você foi exilada. Por que você foi exilada? Em que países você 

esteve exilada e quando? 

 

Estive sequestrada menos de uma semana em um campo de extermínio que 

chamaram (na gíria dos repressores, criadores de um léxico de terror) “Club 

Atlético”: um lugar que havia sido um depósito da política no bairro portenho de San 

Telmo. Essa experiência, ainda que breve, marcou um antes e um depois em minha 

vida. Era perigoso ficar no país porque nossa ditadura não operava em forma 

coordenada: alguém liberado pelo Exército poderia ser sequestrado pouco depois 

pela Marinha ou pela Aeronáutica. A própria sorte dependia de uma rede de fatores 

incontroláveis. Isto não se sabia, mas alguns de nós suspeitávamos. Por isso fui 

embora e não voltei até o fim do ano de 83, no início do período pós-ditadura. 

Cheguei em Israel em julho de 1977: no dia de meu sequestro estava para 

viajar a este país por um ano, para distanciar-me da violência que já tinha arrasado 
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com meus primos, com companheiros e conhecidos. Em meados de 78 continuava 

sem poder voltar a Buenos Aires: o terror tinha chegado para ficar. Fui embora tentar 

a sorte na Europa, onde alguns amigos haviam se radicado. Na Italia conheci um 

professor da Universidade da Columbia Britânica que me sugeriu estudar no 

Canadá: segui suas instruções. Convencida da impossibilidade de seguir meu 

movimento browniano e obrigada a abrigar-me de uma chuva que umedecia até as 

lembranças. Completei meus estudos, consegui refúgio político e comecei a 

escrever meu testemunho literário. Mas antes de viajar ao Canadá me encontrei com 

meus pais no Brasil (em janeiro de 1980), graças a uns amigos que nos alojaram em 

São Paulo, e durante meus estudos escapava – quando podia, nos verões – até a 

cidade do México, onde assistia, como ouvinte, às aulas ministradas por David 

Viñas, na UNAM. Essas pinceladas são uma mostra de meu exílio errante: a 

convivência com outras culturas e línguas não deixa de ser um privilégio, mas é, por 

outro lado, uma doença incurável: o desarraigamento. 

 

6. Como foi registrar sua declaração para esse museu Memória Aberta, e que 

importância teve isso para sua vida? 

 

Desde que fui embora da Argentina dei meu testemunho em diferentes 

contextos. Nos anos oitenta declarei para a Comissão da Verdade (CONADEP) que 

se formou na Argentina durante o governo de Raúl Alfosín para investigar os crimes 

da ditadura. Nos anos noventa declarei na Espanha, ante o juiz Baltasar Garzón, e 

na Argentina apresentei, já não lembro quando, um depoimento judicial pelo caso do 

“Club Atletico”. Finalmente, em 2013, declarei em juízo público: o que julga os 

crimes de lesa humanidade perpetrados na Escuela de Mecánica de la Armada 

(Escola de Mecânica da Armada), para onde meu irmão e sua noiva foram levados 

depois do “Club Atletico”. Nos julgamentos, a palavra da testemunha é uma 

ferramenta para a condenação (apesar de cada vez mais se autorizarem 

comentários que não se restringem à exposição factual). Essas cerimônias permitem 

a legitimação da palavra do sobrevivente frente à sociedade (um reconhecimento 

essencial que tarda em produzir-se porque quem sai do campo (de concentração) 

gera suspeitas. Porém dar um testemunho íntimo é uma experiência diferente. No 

Memória Aberta pude falar de modo mais pessoal, pude improvisar, não havia um 

formato estrito destinado a estruturar meu relato em função de um objetivo. 
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Naveguei na imprecisão da memória sem que isso se visse como uma limitação. 

Respeitou-se meu exercício de anamnésia, deixaram-me invocar o passado a minha 

maneira. Havia um ouvinte atento, indispensável para que o testemunho oral ganhe 

forma.  

Entretanto tenho que admitir que, no meu caso, não há diálogo mais preciso 

que o da própria escrita. Preciso do silêncio da conversação comigo mesma, 

encontrar a palavra adequada, reler e corrigir para que o dito se aproxime mais do 

que sinto. Neste sentido, nada me foi tão libertador que meu próprio relato. 

 

BIBLIOGRAFIA – Nora a escritora e sua escrita 

 

7. Para você, o que é a literatura e o ofício de escritora? 

 

Na realidade, tenho ao menos dois ofícios: escrevo, mas também sou 

docente desde os 17 anos. O lado escritor – com o fato de ser leitora – é o que me 

permite inventar sentidos a acontecimentos que, do contrário, seriam insuportáveis; 

também me ajuda a que a vida faça sentido, e me diverte quando consigo conectar-

me com minha veia cômica. Não é um trabalho para mim, não é uma profissão 

senão uma aventura. Nunca sei quando começo, nem onde vou chegar. O jogo 

consiste em encontrar a volta ao que se vai construindo. O que faço e gosto é 

sobretudo a improvisação que vai tomando forma (é na releitura que visualizo a 

trama, vou “descobrindo-a”). Mas me atraem outras formas artísticas: fiz teatro de 

sombras, por um tempo atuei, pintei já há bastante tempo e, inclusive, antes do 

cataclismo, fantasiava em ser bailarina. O ofício de escrever se tornou o mais portátil 

e o mais simples – bastava um caderno, agora um computador; ambos cabem na 

bolsa.   

 

8. Continuemos falando da escrita. Desde quando escreve e quais os escritores e 

obras lhe influenciaram? 

9. Houve algo ou alguém que a tenha empurrado para a escrita? O que ou quem? 

 

É difícil dizer que obras e escritores influenciaram: li muito e sem ter 

consciência de que marcas deixavam em meus textos. Me parece que a literatura do 
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chamado Boom me fez ver que se podia tomar muitas liberdades ao escrever, e 

essa foi uma grande lição. Rayuela, de Cortázar, por exemplo, se podia ler em 

qualquer ordem e à narração interrompiam breves ensaios. Me chamou a atenção a 

forma com que Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e Carlos Fuentes – 

citando alguns – deixavam de lado a pontuação tradicional. Era uma escrita lúdica, 

atrevida. E sobretudo me surpreendeu Pedro Páramo de Juan Rulfo, em que é difícil 

determinar quem fala, já que os personagens que dialogam estão mortos. Ademais, 

gostei do romance curto em que não sobra nada, que se trabalha tanto quanto um 

conto curto. Não pensei neles quando escrevia, entretanto, o impacto desta 

experimentação deve ter marcado. Pode ser que essas leituras me estivessem 

empurrando na surdina quando, ao escrever “Una sola muerta numerosa”, optei por 

interromper os capítulos autobiográficos com vozes de outros, não estruturados 

como personagens.  

A escrita se tornou um espaço indispensável quando fui embora da 

Argentina. No começo escrevia longas cartas a meus pais e lhes mandava cartões 

com meus poemas. Porém não podia lhes contar as memórias do campo e minha 

certeza do destino de meu irmão, ainda que seguíssemos buscando e referindo-nos 

a ele como a um “livro de física que se perdeu”. Tampouco compartilhava este tema 

com as pessoas que me rodeavam: sentia que voltava de um universo tão díspar, 

tão distanciado de suas experiências que não me dava nem vontade de falar. Depois 

soube que essa apatia é uma experiência comum entre os sobreviventes e que a 

adaptação a este mundo traz a libertação. É difícil para todos, sobretudo porque a 

vida continua como se nada tivesse acontecido. Meus companheiros de viagem me 

viam, ao menos no começo, como a um fantasma (sabiam que me haviam 

sequestrado e umas semanas depois reapareci entre eles) e tampouco se atreviam 

a perguntar nada. Quiçá por isso, a forma de vincular-me ao meu mundo paralelo foi 

a prosa poética.  

 

10. Quantos livros você escreveu, quais e quando? 

 

Meu primeiro livro, Una sola muerte numerosa, foi publicado em 1997, ainda 

que já o viesse construindo sem pensar, desde os anos oitenta e até desde antes. 

Sua escrita me acompanhou por anos e depois seus leitores continuaram me 

acompanhando. Esse interesse, ainda que não seja intenso, me resulta reparador. 



190 
 

Se traduziu para duas línguas e foi adaptado para o teatro. A “docu-ficção” Nora, 

que escrevo (por isso, entre outras coisas, me dá pudor mencioná-la). foi inspirada- 

em parte neste texto. Meu segundo livro, El arte de no olvidar: literatura testimonial 

en Chile, Argentina y Uruguay (A arte de não esquecer: literatura testemunhal no 

Chile, Argentina e Uruguai) entre os anos oitenta e noventa, é um ensaio destinado 

à transmissão de um tema que, nos anos noventa, quando começou a investigação, 

era praticamente desconhecido (a palavra testemunho não se admitia como gênero 

literário, ainda que o cubano Miguel Bernet tivesse nomeado a noção de “romance-

testemunhal” na década de 60). A partir de então e até agora sempre publiquei 

textos relacionados com o genocídio e o exílio. Alguns relatos são “Nomes Demais” 

(umas páginas autobiográficas publicadas no Brasil), “Anamnesis” (Anamneses), “La 

construcción del sentido” (A construção do sentido), “A Luis se lo llevaron para que 

no suceda más” (Levaram Luiz para não aconteça mais) e “About Survivals” (Sobre 

sobreviventes). Entre os ensaios estão presentes “El testimonio”, modelo para armar 

a subjetividade: o caso de “Tejas Verdes”,“Testimony: Beyond the Language of 

Truth” (Testemunho: Além da língua da verdade), “Performative Memorial Sites as a 

Way of Resistence in Argentina” e “El antisemitismo en Argentina” (Performative 

Memorial Sites como um caminho de resistência na Argentina e o antissemitismo na 

Argentina): nunca admitido, sempre presente. E outros que estão no forno, quase 

prontos para a publicação. A meu diário de bordo (libro de viaje) vou agregando 

capítulos e já mencionei meu segundo livro de ensaios, o que mais me ocupa 

atualmente, que provavelmente será publicado no Canadá.  

 

11.  De que maneira as andanças do exílio marcaram sua escrita e sua vida 

pessoal? 

 

A partir do exílio – que se iniciou com a entrada no campo de extermínio – 

minha vida se reconfigurou: foi um segundo nascimento. E como minha narrativa se 

entrelaça com minha vida, poderia dizer que o exílio interno e o externo são os 

ingredientes básicos da minha escrita.  

 

12.  Como foi começar a escrever esta obra “Una Sola muerte numerosa”? 
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Quando comecei a escrever não sabia que esses papéis soltos iam se tornar 

um livro. Eu pegava material para o doutorado que saíam da referência dos cursos 

típicos: uma foi “Autobiografia”. O professor nos deu a opção de apresentar um 

ensaio ou nossas memórias e assim foi que comecei a redigir os capítulos mais 

pessoais. Ele me deu uma nota excelente e me incentivou a seguir. Obediente 

(porque notei como me aliviava este exercício), um dia tive o relato sucinto de minha 

experiência nas mãos. Depois voltei à Argentina no princípio dos anos noventa para 

registrar testemunho de outros: se tratava de uma tragédia coletiva e me importava 

que nessas páginas habitasse um coro de vozes. Este coro representa a unidade – 

uma só morte – na diversidade – numerosa. As vozes de outros ficaram indicadas 

em itálicas e os nomes dos que concordaram em ser mencionados aparecem no 

final.  

Eu sentia que o desaparecimento forçado de pessoas não podia contar com 

a estrutura de um romance tradicional (com personagens bem perfilados, histórias 

com começos, desenvolvimentos e finais). Ao mesmo tempo, era importante para 

mim que o escrito revelasse o que nos havia acontecido. Havia-se de inventar um 

híbrido onde se integrasse a crônica com um tipo de mimese do ir e vir da memória. 

A imaginação se uniria à estrutura e à linguagem sem distanciar-se do “creiam-me, 

eu vivi isso, e se não me creem perguntem-no a outro”, com o que Ricoeur (2007) 

define a atitude testemunhal. Por isso inclui meu nome e o de meus familiares, fiz 

com que certos documentos e palavras dos repressores figurassem “tal qual”, 

incorporei citações de ensaios e jornais e citei meu próprio depoimento ante a 

CONADEP (Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos), publicada em 

parte no El Nunca Más. 

 

13.  Por que a obra foi publicada primeiro em inglês e nos Estados Unidos? 

 

Una Sola muerte numerosa, de fato, foi publicada nos Estados Unidos em 

espanhol graças ao prêmio Letras de Oro (outorgado por um concurso nacional de 

literatura hispânica) que me concederam em 1996; a editora da Universidade de 

Virgínia publicou a tradução para o inglês, “A Single Numberless Death”, em 2002. 

Os Estados Unidos são um país praticamente bilíngue, onde docentes se 

interessavam por essa temática. Na Argentina tentei a sorte com várias editoras, 

com recomendações importantes (como a de Osvaldo Bayer) e forma de conseguí-
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lo. Recentemente, em 2005, a editora Alción, da província de Córdoba, se interessou 

pelo texto e publicou duas edições em 2006. Na Argentina o livro é conhecido desde 

muito recentemente, mas continuam lendo em outros países. Este ano aparece a 

tradução em alemão pela editora Hentrich & Hentrich, de Berlim, Alemanha.  

 

14. Curioso o título e se verifica uma contradição em “Una sola muerte numerosa”. 

Que efeito pretendia causar ao escolhê-lo? 

 

Este título peguei de Lugar común, la muerte, de Eloy Martinez, autor que 

definiu a Argentina com estas palavras: “Desde 1979, todo meu país se transfigurou 

em uma só morte numerosa que no começo parecia intolerável e que depois foi 

aceita com indiferença e até esquecimento”. Este parágrafo se tornou minha 

epígrafe.  

Esta expressão sintetizava minha reação ao comentário de um militar sobre 

os testemunhos que se deram a conhecer nos processos judiciais realizados pela 

justiça civil (1985) durante a presidência de Raúl Alfonsín. Desqualificavam porque 

eram “todos iguais”, seu modo de insinuar que as testemunhas copiavam a mesma 

declaração com acusações infundadas. Fiquei com essa ideia de que todos os 

testemunhos diziam o mesmo, sempre a sua maneira: se tratava de uma morte 

numerosa, de uma morte única com a que todos havíamos convivido. Me 

interessava registrar suas variações para que dessa polifonia surgisse o grito preso 

em nossa garganta, modulado com certa estética e até com humor.  

 

15.  Poderia falar um pouco sobre sua técnica narrativa? Seus recursos para narrar 

são todos rigorosamente pensados ou fluem espontaneamente? Deixe-me 

esclarecer o que quero dizer, por exemplo, há momentos em “Una sola muerte 

numerosa” em que o narrador se retira para dar voz a personagens que viveram 

momentos traumáticos. Como surgiu essa ideia? 

 

Minha técnica narrativa é como o caminho mencionado pelo poeta Antônio 

Machado: caminhante não há caminho, se faz caminho ao caminhar. O texto está 

muito trabalhado, nada é casual e, entretanto, a técnica não foi pensada 

antecipadamente, nem rigorosamente, como já contei. Foi brotando. Os fragmentos 

se encaixam: as palavras ou imagens de um coincidem com as do seguinte. É minha 
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forma de apresentar o funcionamento da memória. E essas outras vozes, como 

também mencionei em outra pergunta, não quis transformá-las em personagens: a 

vivência deste particular desastre é que as histórias aparecem como rumores, são 

incompletas, não se conhece seu princípio e apenas se percebe o tipo de final, se 

pressupõe, se assume. É uma memória de centelhas. O desaparecimento forçado 

de pessoas gera desorientação, confusão: Não se sabe como lhe afetou a tragédia 

em sua total dimensão, a tal ou qual: Ficam ruinas, farrapos, memórias dispersas. 

Só o fato de contar essas histórias é, desde já, um ato de resistência, porque o 

terrorismo de Estado pretendia apagar não só os sujeitos “desaparecidos” como 

também o éthos rebelde que simbolizavam, suas marcas. Em minhas páginas 

seguem palpitando essas marcas.  

 

16. Pode-se dizer que sua obra tem um tom de testemunho? Por que e a que 

acepção de literatura de testemunho estaria sua obra Una sola muerte numerosa 

relacionada?  

 

Toda a minha obra tem este tom, inclusive os relatos que incorporo à ficção. 

O testemunhal, no meu atender, é um horizonte onde convivem todo tipo de 

produções artísticas e escriturais, trabalhadas esteticamente ou não. Muitos são 

relatos de sobreviventes, mas não todos. Os filhos dos desaparecidos, por exemplo, 

também estampam suas versões do horror em romances, ou relatos, ou filmes em 

que o testemunhal deixa sua marca. Me centro no universo concentracionário, ao 

dizer David Rousset, ou em suas marcas e para fazê-lo busco formas que me 

parecem as mais aptas para narrar algo que matou em muitos o desejo de imaginar, 

já que a realidade superou o imaginável. Duvido que seja a ficção a única indicada 

para elaborar este legado sinistro a nível simbólico. Me parece que as formas 

híbridas são indispensáveis para evitar a simplificação ou banalização do 

acontecido, para rasgar os registros de uma experiência cuja realidade não deixa de 

surpreender-nos, inclusive a quem as atravessou.  
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Anexo 3  

Música 1 - Enquanto seu Lobo não vem 

 

LETRA: Caetano Veloso     

ANO: 1968         

ÁLBUM: Tropicalia ou panis et circens.  

GÊNERO: Mescla de ritmos e genros da música popular brasileira. 

 

Vamos passear na floresta escondida, meu amor 

Vamos passear na avenida 

Vamos passear nas veredas, no alto meu amor 

Há uma cordilheira sob o asfalto 

 

(Os clarins da banda militar…) 

A Estação Primeira da Mangueira passa em ruas largas 

(Os clarins da banda militar…) 

Passa por debaixo da Avenida Presidente Vargas 

(Os clarins da banda militar…) 

Presidente Vargas, Presidente Vargas, Presidente Vargas 

(Os clarins da banda militar…) 

Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil 

Vamos passear escondidos 

Vamos desfilar pela rua onde Mangueira passou 

Vamos por debaixo das ruas 

(Os clarins da banda militar…) 

Debaixo das bombas, das bandeiras 

(Os clarins da banda militar…) 

Debaixo das botas 

(Os clarins da banda militar…) 

Debaixo das rosas, dos jardins 

(Os clarins da banda militar…) 

Debaixo da lama 
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(Os clarins da banda militar…) 

Debaixo da cama 

    Anexo 4  

Música 2 – El Vagabundo 

 

  

LETRA: Trío musical los panchos 

ANO: 1940        

ÁLBUM: Canción y letra      

GÊNERO: Bolero/Salsa 

 

Que importa saber quién soy  

ni de dónde vengo ni por donde voy  

lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena 

tan llenos de amor 

el sol brilla en lo infinito 

y el mundo tan pequeñito 

Que importa saber quién soy  

ni de dónde vengo ni por donde voy  

 

tú me desprecias por ser vagabundo  

y mi destino es vivir así 

si vagabundo es el propio mundo 

que va girando en un cielo azul 

 

Que importa saber quién soy  

ni de dónde vengo ni por donde voy  

solo quiero que me des tu amor 

que me da la vida que me da calor 

 

tu me desprecias por ser vagabundo  

y mi destino es vivir así 

si vagabundo es el propio mundo 

que va girando en un cielo azul 
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Que importa saber quién soy  

ni de dónde vengo ni por donde voy  

solo quiero que me des tu amor 

que me da la vida que me da calor 

Que importa saber quién soy  

ni de dónde vengo ni por donde voy 
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    Anexo 5  

Música 3 – Cambalache 

 

 

LETRA: Enrique Santos Discépolo  

ANO: 1934- 1935         

GRAVADA POR: Carlos Gardel/Ernesto Famá/Orquestra Franscisco Lomuto     

GÊNERO: Tango 

 

Que el mundo fue y será una porquería, 

Ya lo sé; 

En el quinientos seis 

Y en el dos mil también; 

Que siempre ha habido chorros, 

Maquiavelos y estafaos, 

Contentos y amargaos 

Valores y dubles, 

Pero que el siglo veinte es un despliegue 

De malda' insolente 

Ya no hay quien lo niegue; 

Vivimos revolcaos en un merengue 

Y en un mismo lodo todos manoseaos. 

Hoy resulta que es lo mismo 

Ser derecho que traidor, 

Ignorante, sabio, chorro, 

Generoso, estafador. 

Todo es igual; nada es mejor; 

Lo mismo un burro que un gran profesor 

No hay aplazaos, ni escalafón; 

Los inmorales nos han igualao. 

Si uno vive en la impostura 

Y otro roba en su ambición, 
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Da lo mismo que si es cura, 

Colchonero, rey de bastos, 

Caradura o polizón. 

Que falta de respeto, 

Que atropello a la razón; 

Cualquiera es un señor, 

Cualquiera es un ladrón. 

Mezclaos con stavisky, 

Van don bosco y la mignón, 

Don chicho y napoleón, 

Carnera y san martín 

Igual que en la vidriera irrespetuosa 

De los cambalaches 

Se ha mezclao la vida, 

Y herida por un sable sin remaches 

Ves llorar la biblia contra un calefón. 

Siglo veinte, cambalache 

Problemático y febril 

El que no llora, no mama, 

Y el que no afana es un gil. 

Dale nomás, dale que vá, 

Que allá en el horno nos vamo a encontrar. 

No pienses mas, echate a un lao, 

Que a nadie importa si naciste honrao 

Que es lo mismo el que labura 

Noche y día como un buey, 

Que el que vive de los otros, 

Que el que mata o el que cura 

O está fuera de la ley. 
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    Anexo 6  

Música 4 – NO NOS VEREMOS MÁS 

 

LETRA: Alfredo Navarrine 

MÚSICA: Lucio Demare  

ANO: 1943  

GÊNERO: Valsa/Tango  

 

Saber partir 

Con la sonrisa florecida. 

Y ver morir 

El sueño de toda la vida. 

Ahogar la voz 

Morder la angustia que nos hiere. 

Después, adiós 

Y el alma de un rosal que muere. 

 

Bésame otra vez 

Siento que después 

No nos veremos más. 

Se irá la cerrazón 

Pero la ilusión 

No vendrá jamás. 

Sombra entre los dos 

Que un dolor atroz 

No torna claridad. 

Amor que se abre en cruz 

Al puñal de luz 

De todas las estrellas. 

 

Hoy por distinta huella 

Nos echa la vida, 
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Amor que nunca olvida 

No sabe llorar. 

Bésame otra vez 

Siento que después 

No nos veremos más. 

Se irá la cerrazón 

Pero la ilusión 


