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RESUMO 

 
O romance K. Relato de uma busca (2011), de Bernardo Kucinski, toma para si a tarefa dolorosa 
de representar um acontecimento traumático, o desaparecimento da irmã do autor, Ana Rosa 
Kucinski, priorizando, para tanto, o trabalho com a linguagem literária. Misturando fatos e 
ficção, história e literatura, o romance se constitui como um testemunho ficcional. Apesar de 
forte dimensão pessoal, o autor se apaga no texto para dar protagonismo ao seu pai, o escritor 
e poeta judeu Majer Kucinski, na forma do personagem K., que imigrou para o Brasil com a 
família, após a ocupação alemã na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. O presente 
trabalho tem por objetivo propor uma leitura do romance, discutindo as questões de memória, 
testemunho e trauma. Considerando a memória do passado ditatorial como um espaço em 
disputa, no Brasil, se percebeu que o romance trabalha com as experiências de um grupo 
silenciado, qual seja, os familiares de desaparecidos políticos, na tentativa de retirar do espaço 
privado suas memórias, espalhando-as para um público mais amplo, através da literatura. Com 
foco na questão do testemunho, se averiguou que as noções de testis e de superstes estão 
presentes no romance, o que implica, de início, a escrita de acontecimentos traumáticos do 
passado, e, de modo mais amplo, a percepção da literatura como um meio de fazer justiça, 
diante da impunidade. Com uma estrutura fragmentada e polifônica, o romance rejeita 
totalidades e imparcialidades. Nesse sentido, se cogitou que a narração da obra trabalha a partir 
dos restos do passado. O romance de Kucinski revela sua importância para a literatura brasileira 
ao se constituir como esse objeto que comunica vivências da ditadura brasileira, endereçando 
essa ferida, ainda não cicatrizada, a outros. 
Palavras-chave: Bernardo Kucinski; K. Relato de uma busca; memória; trauma; testemunho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
The novel K. Relato de uma busca (2011), by Bernardo Kucinski, takes on the painful task of 
representing a traumatic event, the disappearance of the writer’s sister, Ana Rosa Kucinski, 
prioritizing work with literary language. Mixing facts and fiction, history and literature, the 
novel constitutes itself as a fictional testimony. Despite a strong personal dimension, the author 
is erased in the text to give prominence to his father, the Jewish writer and poet Majer Kucinski, 
in the form of the character K., who immigrated to Brazil with his family, after the German 
occupation in Poland, during World War II. The present work aims to propose a reading of the 
novel, discussing the issues of memory, testimony and trauma. Considering the memory of the 
dictatorial past as a disputed space, in Brazil, it was noticed that the novel works with the 
experiences of a silenced group, that is, the relatives of political disappeared, in an attempt to 
remove their memories from the private space, spreading them to a wider audience through 
literature. Focusing on testimony, it was found that the notions testis and superstes are present 
in the novel, which implies, at first, the writing of traumatic events of the past, and, in a broader 
way, the perception of literature as a means of delivering justice in the face of impunity. With 
a fragmented and polyphonic structure, the novel rejects totalities and impartialities. In this 
sense, it was considered that the narration of the book works from the remains of the past. 
Kucinski's novel reveals its importance for Brazilian literature by constituting itself as this 
object that communicates experiences of the Brazilian dictatorship, addressing this wound, not 
yet healed, to others. 
Keywords: Bernardo Kucinski; K. Relato de uma busca; memory; trauma; testimony. 
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INTRODUÇÃO 
 

K. Relato de uma busca, objeto central deste trabalho, é o romance de estreia de B. 

Kucinski, publicado pela primeira vez em 2011, e faz parte do conjunto de textos literários que 

se dedicam a escrever o passado da ditadura civil-militar brasileira, período que se estendeu de 

1964 a 1985. O romance se inspira em fatos. Ana Rosa Kucinski Silva, professora do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo e irmã do escritor, e seu marido, Wilson Silva, eram 

membros da ALN-Ação Libertadora Nacional, organização revolucionária responsável por 

reunir grupos de esquerda para a luta armada contra a ditadura. No dia 22 de abril de 1974, o 

casal de guerrilheiros foi preso pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, na cidade de São Paulo. 

Posteriormente, Ana Rosa e Wilson Silva seriam levados para a Casa da Morte, uma residência 

em Petrópolis, Rio de Janeiro, conhecida por ser um lugar onde agentes da repressão 

aniquilavam opositores políticos. O casal foi torturado e executado. Seus corpos foram 

transportados para uma antiga usina de açúcar, a Usina Cambahyba, na cidade de Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro. Os fornos da usina foram utilizados para incinerar as vítimas.  Seus 

restos mortais não foram localizados e a responsabilização devida de seus algozes não se 

realizou. O caso do casal de guerrilheiros evidencia a arbitrariedade dos horrores cometidos 

pela repressão brasileira, visto que, tendo o direito ao luto negado – não havia corpos para 

enterrar –, seus familiares se viram em um sofrimento infindável, o que os transformou também 

em vítimas. 

Em 1975, mais de um ano após seu desaparecimento, Ana Rosa foi demitida do cargo 

de professora universitária pela Congregação do Instituto de Química da USP. A universidade 

apenas veio a se retratar da lamentável ação em 2014, quando se formalizou um pedido de 

desculpas à família da professora. Um monumento foi inaugurado no Instituto de Química em 

sua homenagem (MARANHA, 2014).  

B. Kucinski parte desse evento traumático para escrever o romance. O enredo tem como 

personagem principal K., um velho escritor de língua iídiche, idioma falado historicamente por 

judeus em diversos países da Europa. K. imigrou para a cidade de São Paulo com a esposa e os 

filhos devido às perseguições que ocorriam contra populações judaicas na Polônia, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Atormentada pelo fato de ter perdido a família inteira na Shoah1, a 

                                                           
1 Palavra de origem hebraica, que significa “catástrofe, ruína”. É empregada por pesquisadores para fazer 
referência ao extermínio de judeus. Já a palavra “holocausto” foi frequentemente utilizada pela religião cristã, 
estabelecendo a ideia de sacrifício divino. Quanto à utilização do termo, Giorgio Agamben (2008, p. 40) 
argumenta: “O termo não só supõe uma inaceitável equiparação entre fornos crematórios e altares, mas acolhe 
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esposa de K. descobre um câncer logo após sua chegada ao Brasil, vindo a falecer alguns anos 

depois. Com seus três filhos já adultos, K. divide seu tempo entre as vendas de sua pequena loja 

e as sessões de círculos literários, com seus amigos escritores de iídiche.  

A filha mais nova de K., A., é a favorita do pai. Os outros dois filhos mais velhos estão 

no exterior quando ocorre a tragédia: A., professora de Química da Universidade de São Paulo, 

desaparece misteriosamente. K. logo descobre que a filha havia se casado sem contar a ele. O 

marido de A. também desapareceu. Foram vítimas do sistema repressivo. O narrador em terceira 

pessoa, que acompanha K. de perto, relata ao leitor a busca do velho escritor pela filha 

desaparecida. K. se vê diante de um muro intransponível, levantado pelos órgãos da ditadura, 

impedindo-o de saber informações sobre o paradeiro da filha. 

O narrador em terceira pessoa não acompanha somente K. Os demais capítulos que 

compõem o romance apresentam outros personagens, que possuem alguma relação com os 

desaparecidos ou com o período da ditadura. Há também relatos em primeira pessoa, dados por 

meio de narradores personagens. Como um mosaico, as múltiplas vozes desses narradores 

formam um romance fragmentado, que explora, através de diversos pontos de vista, o período 

repressivo no Brasil.  

O romance ficcionaliza personagens e episódios da vida real, a exemplo do torturador 

Sérgio Fleury, que é apresentado em alguns capítulos da narrativa, ou da reunião da 

Congregação do Instituto de Química, a qual demitiu Ana Kucinski. O próprio K. incorpora 

Majer Kucinski, o pai de Bernardo e Ana Rosa, também um escritor da língua iídiche. 

Trabalhando entre as fronteiras da história e da ficção, das evidências e daquilo que não se sabe, 

de acontecimentos biográficos e de eventos imaginados, K. se configura como uma narrativa 

testemunhal. No entanto, o escritor B. Kucinski procura se apagar no texto para escrever o relato 

do pai, rejeitando o testemunho em primeira pessoa. As demais vozes narrativas auxiliam na 

construção desse testemunho polifônico, para reorganizar os fatos via literatura. 

Na segunda metade do século XX, os países da América Latina sofreram com torturas, 

prisões e desaparecimentos forçados implantados pelas ditaduras militares. A proliferação de 

obras literárias de teor testemunhal foi um produto cultural desse contexto autoritário. Segundo 

Idelber Avelar (2003, p. 80), em seu estudo sobre as obras latino-americanas pós-ditaduras, “[a] 

acumulação de fatos fornecida pela literatura testemunhal representou um passo importante, 

inclusive para as batalhas jurídicas que aconteceram”. No caso do Brasil, a transição para a 

democracia, com o fim da ditadura civil-militar, não permitiu um trabalho com o testemunho. 

                                                           
uma herança semântica que desde o início traz uma conotação antijudaica”. Tendo isto em mente, neste trabalho, 
dei preferência à adoção da palavra Shoah. 
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Foram poucas as medidas adotadas pelo Estado brasileiro. Os crimes daquele período 

permaneceram sem solução – para piorar, nem mesmo foram vistos como tais –, e os familiares 

dos desaparecidos tiveram de lidar com o peso da impunidade e do luto inconcluso. A literatura 

brasileira que tematiza a ditadura assume para si a tarefa de escrever esse passado, e a 

publicação de K., assim como de outros romances que vieram em um Brasil já redemocratizado, 

revela que as feridas infligidas durante a repressão não cicatrizaram. Conhecer os caminhos 

adotados por essa literatura é de grande importância para o entendimento dessa escrita do 

trauma. 

Talvez os primeiros importantes estudos críticos a se debruçarem sobre a relação entre 

a literatura brasileira e a ditadura civil-militar tenham sido os ensaios “Poder e alegria: a 

literatura brasileira pós-64 – reflexões”, de 1988, e “Prosa literária atual no Brasil”, de 1984, 

do crítico Silviano Santiago. Conforme o autor (SANTIAGO, 1989, p. 11), a literatura brasileira 

pós-64 – aqui o prefixo “pós” remete a um tempo posterior, ao que mudou na produção literária 

após a data que marca o início da ditadura – distancia-se da dita literatura engajada, produzida 

nos anos 1930, marcada por um otimismo progressista, na esperança de que o Brasil caminharia 

do capitalismo para o comunismo, consolidando uma vitória das esquerdas. Entretanto, tal 

utopia foi abandonada por causa da derrota da esquerda, e o Brasil viu seus índices de 

desigualdade socioeconômicos e de violência agravarem-se. A literatura brasileira, marcada 

pela ditadura, abandona o otimismo no desenvolvimento industrial do país: 

 

De maneira tímida e depois obsessiva, a literatura brasileira, a partir da queda do 
regime Goulart e do golpe militar de 64, passou a refletir sobre o modo como funciona 
o poder em países cujos governantes optam pelo capitalismo selvagem como norma 
para o progresso da nação e o bem-estar dos cidadãos (SANTIAGO, 1989, p. 12, grifo 
do autor). 

 

A derrota das esquerdas instaura essa reflexão sobre como atua o poder não apenas no 

sentido institucionalizado, mas também “no cotidiano do cidadão, sub-repticiamente gerando – 

a partir da negação da diferença – forças repressoras que visam à uniformidade (racial, sexual, 

comportamental, intelectual, etc.)” (SANTIAGO, 1989, p. 14, grifo do autor). A implantação 

do modelo econômico pela ditadura militar provocou a reação da produção literária brasileira, 

que abandonou o otimismo no progresso industrial do país, visto que este desenvolvimento foi 

construído sobre cadáveres, desaparecimentos forçados, censuras e torturas. Acerca disso, 

Santiago escreve (1989, p. 15): 
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[T]ratava-se de enquadrar a economia dos diversos países da América Latina aos 
padrões do capitalismo tecnológico, através do domínio autoritário de uma 
tecnocracia burocratizada. Esta seria responsável, na sua racionalização do progresso 
e pela competência indiscutível dos técnicos, pela modernização das diferentes nações 
do hemisfério sul, optando-se para isso por uma entrada maciça do capital estrangeiro. 
Por detrás da fachada milagrosa, além do autoritarismo e da repressão, vê-se hoje a 
realidade do endividamento externo típico do capitalismo selvagem dominante nos 
nossos países.  

 

A economia neoliberal que vigora na atualidade e que foi levada ao extremo, com 

consequências funestas, pelo governo Bolsonaro, é um fruto da ditadura, a qual abriu o caminho 

para o capitalismo globalizado, no Brasil. Idelber Avelar (2003, p. 97) recorda que “[s]ó a 

tecnocracia militar estava qualificada, aos olhos das classes governantes locais, para purgar o 

corpo social de todos os elementos resistentes a esta reconfiguração”. 

A resposta da literatura frente a tal cenário foi recorrer a uma “anarquia formal” 

(SANTIAGO, 1989, p. 30) e se dividiu em duas tendências dominantes: os romances-

reportagem, inspirados no jornalismo literário pensado pelo escritor estadunidense Truman 

Capote, e uma prosa fantástica, atenta às narrativas insólitas dos países hispano-americanos, 

vertente incomum na literatura brasileira. As duas linhas tinham o objetivo de, cada qual a seu 

modo, denunciar a repressão imposta pela ditadura. Os romances-reportagem delatavam as 

torturas e prisões, enquanto a prosa fantástica utilizava um “intrincado jogo de metáforas e 

símbolos” (SANTIAGO, 1989, p. 32) para criticar o poder repressivo. 

Com a promulgação da Lei de Anistia, em 1979, os exilados e prisioneiros políticos 

puderam retornar às suas casas e uma terceira tendência literária, de cunho autobiográfico, 

emerge com tal acontecimento. Santiago diferencia as autobiografias de ex-exilados da prosa 

memorialística do modernismo brasileiro. Para ele, esta caracterizava-se pela relação do 

indivíduo com a família, e aquela era marcada pela indiferença com as relações familiares, 

focalizando a experiência guerrilheira. Na prosa dos ex-exilados, “o fracasso do herói político 

no presente da narração não se recobre com as (esperadas) tintas sombrias e tristes do desastre. 

Pelo contrário. Prega ele o hedonismo, procurando extrair da dor do passado umas lições de 

futuro onde não se perde a alegria das grandes investidas” (SANTIAGO, 1989, p. 33). Segundo 

Santiago (1989, p. 17), então, a literatura brasileira, ferida pela ditadura militar, encontrou 

caminhos estéticos para encarar a derrota, através da compreensão de que a modernização no 

Brasil estava sendo colocada por incomensuráveis práticas autoritárias.  

Diversos críticos fizeram leituras diferentes acerca dessas linhas ficcionais que Santiago 

explorou. Uma delas foi Flora Süssekind. Em Literatura e vida literária, Süssekind faz um 

estudo a respeito das obras de literatura no período dos anos 1970 e início da década de 1980. 
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Ela aponta, assim como Santiago, que duas tendências principais vigoravam nesse momento da 

prosa: a primeira refere-se ao romance-reportagem, voltado para um leitor que está interessado 

por descrições de cenas de tortura e de violência; já a segunda é a literatura de narrativas 

fantásticas, preocupada com imagens e alegorias óbvias. Conforme a autora, os dois caminhos 

em questão consistem em uma literatura “cujo eixo é a referência e não o trabalho com a 

linguagem, a consciência da própria materialidade verbal, é o recalque da ficcionalidade em 

prol de um texto predominantemente documental” (SÜSSEKIND, 2004, p. 104). Para ela, 

então, a boa literatura seria aquela que seguiria por um outro caminho, preocupada em trabalhar 

a linguagem literária e em levar o leitor a uma reflexão mais crítica, buscando novas formas de 

abordar o regime militar, através, por exemplo, da “elipse, coisa tão incomum em meio ‘à 

tradição de tagarelas’ da literatura brasileira” (SÜSSEKIND, 2004, p. 112).  

A ficção eficiente para Flora Süsekind seria aquela que é transversal, afastando-se de 

descrições detalhadas e optando por outra via, como a adotada em Confissões de Ralfo, de 

Sérgio Sant’Anna, obra na qual a cena de um interrogatório caminha para o cômico e o 

nonsense, ao contrário de uma narração pretensamente realista. Süssekind (2004, p. 88) escreve 

que “a tematização da dor e da tortura física exige da linguagem uma espécie de ascetismo, de 

depuração, uma quase frieza capaz de, por via transversa, chegar onde se deseja”. Essa ficção 

transversal representaria um corte na ideologia estética naturalista, que manteve-se fortemente 

na literatura brasileira, desde o século XIX até a década de 1970, conforme argumenta 

Süssekind (1984) em outro trabalho. Há três momentos de grande repetição do naturalismo. O 

primeiro corresponde ao movimento de fim do século XIX, aliado às ciências naturais; o 

segundo momento dá-se com o romance de 1930, por meio da ideia de ciclo econômico; e o 

terceiro ocorre na ficção de 1970, com os romances jornalísticos. Acerca deste último período, 

a pesquisadora argumenta que “[q]uebram-se as fronteiras entre jornalismo e ficção. E o que se 

lê são notícias, informação, e não ficção” (SÜSSEKIND, 1984, p. 175). Em todos os ciclos de 

repetição, o que predomina é mais o objetivo de fotografar a realidade do que formular um 

trabalho com a linguagem, capaz de gerar um esforço crítico no leitor: “Sob o império da 

racionalidade e da competência de uma ciência burguesa, sob o império da repetição circular e 

da identidade, não há espaço para a divisão, para o fragmento, para a ficção. Não há espaço 

para a dúvida e a linguagem” (SÜSSEKIND, 1984, p 110). 

Süssekind compreende que a ficção de 1970 teria atuado como uma compensação para 

a derrota das esquerdas, as quais se viram amordaçadas frente à censura e à fragmentação do 

sujeito no contexto autoritário. Ao escreverem uma literatura-verdade, os escritores tentariam 

diminuir o peso das perdas e do fracasso do passado, o qual está marcado pelo autoritarismo.  
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Outro pesquisador que concorda em certos pontos com Süssekind é Idelber Avelar. Ele 

também reflete sobre o romance-reportagem, a prosa de caráter fantástico e as narrativas 

testemunhais. De acordo com ele, o romance-reportagem, a exemplo de Infância dos mortos, 

de José Louzeiro, utilizava uma retórica militarista, com imagens de guerra, caindo em 

maniqueísmos, com vilões e heróis em lugares bem demarcados, sendo eles os torturadores e 

os jornalistas, respectivamente. A ilusão dessa ficção foi tentar representar com fidelidade os 

fatos de um mundo caído, um mundo derrotado, ao mesmo tempo em que construía a figura do 

jornalista como um grande herói: “a incompetência fundamental do romance-reportagem reside 

em sua incapacidade de lidar com a perda” (AVELAR, 2003, p. 80).  

Sobre a prosa de viés fantástico, ele parte do romance A hora dos ruminantes, de J. J. 

Veiga, e aqui distancia-se da análise de Süssekind, que via nesse tipo de ficção a utilização de 

alegorias demasiado óbvias, em virtude da censura na época. Para Avelar (2003, p. 93), as 

narrativas alegóricas que pensam as ditaduras, a exemplo do romance de Veiga, não oferecem 

respostas aos leitores nem às personagens. A utilização da alegoria está conectada à 

representação da ditadura, um evento que é, por sua natureza catastrófica, irrepresentável. 

A respeito das narrativas testemunhais, Avelar volta a aproximar-se das críticas de 

Süssekind. Ele argumenta que a retórica testemunhal é acompanhada de um tom triunfante, 

distanciando, assim, a reflexão sobre a experiência da derrota das esquerdas nos países latino-

americanos: 

 

[...] é imperativo questionar a retórica triunfante com a qual se rodeou este fenômeno 
[os testemunhos], em grande parte, acredito, como compensação imaginária pela 
sucessão de derrotas sofridas pela esquerda em décadas recentes. [...] O tom 
insistentemente anunciatório da maioria dos textos testemunhais, quase sempre 
confiando em que amanhã triunfariam as forças da justiça, reforçariam ainda mais o 
efeito narcótico. [...] A verdade factual, entretanto, não é ainda a verdade da derrota. 
A verdade da derrota não pode surgir numa linguagem que ainda não tenha 
incorporado a experiência que narra uma reflexão sobre a derrota (AVELAR, 2003, 
p. 83, grifo do autor).  

 

O pesquisador exige das narrativas testemunhais uma linguagem capaz de incorporar a 

memória da ditadura, marcada profundamente pela derrota, a qual abandonaria otimismos no 

futuro, sem cair também em um discurso profundamente pessimista e apocalíptico. Trata-se de 

trabalhar com os restos do passado pela linguagem, de elaborar a memória pelo fragmento, pelo 

vazio. Embora reconheça a importância que os testemunhos tiveram, inclusive no âmbito 

jurídico, segundo ele, “a recopilação de dados não é ainda a memória da ditadura. A memória 

da ditadura, no sentido forte da palavra, requer outra linguagem” (AVELAR, 2003, p. 80, grifo 

do autor).  
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Outra pesquisa que gostaria de incluir neste debate é a de título O espaço da dor: o 

regime de 64 no romance brasileiro, em que Regina Dalcastagnè analisou o espaço ficcional 

apresentado em nove romances: Reflexos do baile, de Antônio Callado; A festa, de Ivan Ângelo; 

Zero, de Inácio de Loyola Brandão; Sombras de reis barbudos, de J. J. Veiga; Incidente em 

Antares, de Érico Veríssimo; Os tambores silenciosos, de Josué Guimarães; As meninas, de 

Lygia Fagundes Telles; Tropical sol da liberdade, de Ana Maria Machado; e A voz submersa, 

de Salim Miguel. O ponto de conexão de tais obras está no fato de possibilitarem a expressão 

artística da dor daqueles que sofreram com a repressão, acolhendo “as suas feridas, seus 

gemidos, sua derrota” (DALCASTAGNÈ, 1996, p. 137). Conforme Dalcastagnè (1996, p. 139), 

os nove romances têm ligação com o tempo histórico em que foram criados, mas não se 

prendem a ele, pois seus escritores recorreram a múltiplas possibilidades artísticas, tais como a 

fragmentação, a polifonia, a alegoria e o trabalho com a memória, para compreender o 

desenvolvimento do romance em um contexto repressivo. Trata-se de mais uma pesquisa que 

constata as diversas estratégias narrativas a que recorreram escritores para representar o período 

militar do país.  

Eurídice Figueiredo realiza um estudo de grande importância, publicado no ano de 2017, 

em A literatura como arquivo da ditadura brasileira. Ela parte da noção de arquivo, na esteira 

de Derrida, Foucault e Pierre Nora, em que o arquivo surge para preservar os restos do passado 

contra o esquecimento. Pensar na literatura sobre a ditadura como arquivo implica explorar 

outras camadas subjetivas, as quais meros documentos históricos não conseguem alcançar:  

 

O documento e o monumento são importantes porque atestam o acontecido e servem 
como referência tanto para a memória coletiva quanto para a escrita da História. 
Contudo, essa escrita objetiva tende a homogeneizar para que seja fixada uma versão 
da História sem fissuras, ao passo que a Literatura, pelo viés da subjetividade, mostra 
resíduos de experiências fraturadas pela violência do vivido. É por isso que a escrita 
do trauma é, frequentemente, uma escrita fragmentária e lacunar (FIGUEIREDO, 
2017, p. 44). 

 

Dessa forma, a literatura é um espaço possível de expressão para experiências marcadas 

pelo trauma dos anos de chumbo. A literatura é capaz de levar o trabalho de memória a um 

público mais amplo, diferentemente de arquivos, acessados por historiadores e outros 

pesquisadores. Assim, o escritor “encontra no leitor um elemento ativo na transmissão da 

memória para que não se apague aquilo que afetou a vida das pessoas” (FIGUEIREDO, 2017, 

p. 46). A literatura endereça as feridas aos seus leitores, comunicando a experiência do trauma 

que marca o passado autoritário do Brasil. 
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Figueiredo realiza um extenso levantamento de obras sobre a repressão militar, 

recortando-o em três períodos, em que a literatura brasileira procurou elaborar o trauma. O 

primeiro vai de 1964 a 1979, com obras como Quarup, de Antônio Callado, Pessach, de Carlos 

Heitor Cony, e Em câmara lenta, de Renato Tapajós. As obras desse momento vão da utopia, 

com esperança em uma revolução que seria levada a cabo pelas guerrilhas de esquerda, à 

desilusão diante da destruição de movimentos de resistência, estrategicamente orquestrada 

pelos aparelhos da repressão. Os relatos autobiográficos de ex-exilados e ex-presos políticos se 

fazem presentes, de maneira mais acentuada, a partir do segundo período, com a Lei de Anistia, 

de 1980 a 2000. Figueiredo (2017, p. 48) recorda que “[e]sse tipo de relato autobiográfico 

aparece também no primeiro período, mas em geral era censurado”.  

Já o terceiro momento, de 2000 aos dias atuais, “é retrospectivo, aborda o passado de 

pessoas reais ou fictícias, utilizando a forma do romance para transmutar o vivido através de 

um trato mais literário. Nas publicações dos anos 2000 percebe-se maior depuração mesmo ao 

tratar do trauma dos desaparecidos” (FIGUEIREDO, 2017, p. 48). Os romances Outros cantos, 

de Maria Valéria Rezende, e Não falei, de Beatriz Bracher, são exemplos dessa retomada do 

passado ditatorial, de personagens ficcionais que tiveram suas vidas marcadas pela repressão 

militar, feridas que permanecem no tempo presente.  

K. Relato de uma busca se insere nesse terceiro período do recorte feito pela 

pesquisadora. Figueiredo (2017, p. 123) sustenta que K. ocupa um lugar especial na literatura 

do trauma. Ao longo deste trabalho, veremos em que medida o romance de B. Kucinski se 

aproxima ou se distancia de tal literatura. O objetivo do presente trabalho é propor uma leitura 

do romance K., discutindo as questões de memória, testemunho e trauma, as quais estão 

intimamente conectadas e são importantes para o entendimento da obra.  

Para tanto, no primeiro capítulo, considero a memória da ditadura civil-militar brasileira 

como um espaço de disputa, no qual, de um lado, estão os familiares de desaparecidos políticos, 

grupo minoritário que foi vítima daqueles duros anos, preservando suas memórias na esfera 

privada, e de outro, se verifica a presença de um discurso militar, que tenta impor esquecimento 

sobre os horrores cometidos pelos órgãos de repressão. Recupero cenas do romance de B. 

Kucinski para constatar como a ficção apresenta essa tensão que envolve a memória da ditadura 

e sustento que o romance procura retirar o silêncio imposto sobre as memórias de tal grupo 

minoritário.  No segundo tópico, parto de estudos que falaram sobre a concepção de testemunho 

e qual é a relação deste com os estudos literários, a fim de compreender como o testemunho 

entra em jogo no romance K.. Abordo os dois grandes campos de estudo do testemunho na 

literatura: os textos sobre os testemunhos de sobreviventes da Shoah e sobre o gênero literário 



9 
 

testimonio, fenômeno latino-americano. Constato que as dimensões testis e superstes, presentes 

nas origens semânticas da palavra “testemunho”, se fazem presentes no romance. Dessa 

maneira, tem-se um testemunho que procura elaborar o trauma e que aponta para a literatura 

como possibilidade de se fazer justiça, no presente, apesar da ausência de um espaço jurídico 

que possibilitaria a escuta dos testemunhos da ditadura brasileira.  

No segundo capítulo, trabalho, em um primeiro momento, com a noção de trauma e sua 

conexão com a literatura. Considerando o trauma como uma ferida que somente é apreendida 

em outro lugar, em outro tempo, analiso a forma pela qual a questão se apresenta em K., 

focalizando a experiência traumática do protagonista do romance. Sustento que a literatura é 

um espaço possível de elaboração do trauma da ditadura brasileira e que os escritores recorrem 

à escrita literária para endereçar tal ferida, ainda não cicatrizada, a um outro. No segundo 

momento, apresento a problemática da representação artística de eventos traumáticos, os quais 

resistem à representação. Afirmo que, devido a tal impasse, quando nos deparamos com um 

romance que elabora o trauma da ditadura, imaginar o inimaginável constitui uma tarefa, tendo 

em vista que o trabalho sujo dos órgãos de nosso período autoritário consistia, precisamente, 

em desaparecer inimigos sem deixar vestígios.  

O terceiro e último capítulo explora mais atentamente a estrutura narrativa de K.. Após 

uma descrição dos capítulos e do enredo da obra, procuro examinar como os narradores 

auxiliam na representação do evento traumático, o desaparecimento forçado da filha e do genro 

de K.. Cogito que, através de um narrador solidário em terceira pessoa, que rejeita pretensões 

imparciais, se tem uma narrativa baseada nos vestígios do passado. Esse narrador, que não tem 

controle sobre todas as informações, deixa buracos no texto, cabendo ao leitor a tarefa de 

preenchê-los via imaginação. A narrativa, recheada de incompletudes, descarta responder a 

todas as perguntas que estão em jogo no enredo, revelando, dessa forma, a dolorosa presença 

da ausência de respostas, paradoxo em que os familiares de desaparecidos políticos se veem 

submersos. Por fim, no último tópico, discorro sobre o luto interminável do protagonista K.. 

Finalizo a discussão argumentando que o romance de B. Kucinski evidencia o modo pelo qual 

a literatura do trauma é um caminho possível para velar os desaparecidos, esses corpos ausentes 

que se fazem presentes. 
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1. ENFRENTANDO O “MAL DE ALZHEIMER NACIONAL”: MEMÓRIA E 
TESTEMUNHO NO ROMANCE K. 

 

O carteiro nunca saberá que a destinatária não existe; que 
foi sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura 
militar. Assim como o ignorarão, antes dele, o separador das 
cartas e todos do seu entorno. O nome no envelope selado e 
carimbado, como a atestar autenticidade, será o registro 
tipográfico não de um lapso ou falho do computador, e sim 
de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do 
seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do 
esquecimento coletivo do rol dos mortos (KUCINSKI, 2012, 
p. 17). 
 

  

O escritor italiano Primo Levi foi deportado para a rede de campos de concentração de 

Auschwitz-Birkenau, na Polônia, no ano de 1944, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial. 

Em É isto um homem?, Levi traz sua experiência como sobrevivente do genocídio de judeus e 

prisioneiro do Arbeitslager2. Há uma cena que leva o leitor a um momento marcante no 

testemunho de Levi: um sonho em que ele retorna para casa e narra os horrores de Auschwitz 

para familiares e amigos, mas ninguém deseja ouvi-lo. Mesmo sua irmã não suporta a narração 

e retira-se da mesa. Conforme reflete sobre isso, Levi se lembra de que outros prisioneiros do 

campo relataram ter o mesmo sonho. 

 

Aqui está minha irmã, e algum amigo (qual?), e muitas outras pessoas. Todos me 
escutam, enquanto conto do apito em três notas, da cama dura, do vizinho que gostaria 
de empurrar para o lado, mas tenho medo de acordá-lo porque é mais forte que eu. 
Conto também a história da nossa fome, e do controle dos piolhos, e do Kapo que me 
deu um soco no nariz e logo mandou que me lavasse porque sangrava. É uma 
felicidade interna, física, inefável, estar em minha casa, entre pessoas amigas, e ter 
tanta coisa para contar, mas bem me apercebo de que eles não me escutam. Parecem 
indiferentes; falam entre si de outras coisas, como se eu não estivesse. Minha irmã 
olha para mim, levanta, vai embora em silêncio (LEVI, 1988, p. 85). 

 

No ensaio Memória, história, testemunho, Jeanne Marie Gagnebin (2009, p. 57) propõe, 

a partir do sonho de Levi, uma ampliação do conceito de testemunho, de modo que 

 

[t]estemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração 
insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como num 
revezamento, a história do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque 
somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa do sofrimento 
indizível, somente essa retomada reflexiva do passado pode nos ajudar a não repeti-
lo infinitamente, mas a ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. 

 

                                                           
2 Em alemão, “Campo de trabalho”. Trata-se de uma forma de designar os campos de extermínio construídos 
durante o nazismo de Hitler para manter prisioneiros sob trabalho forçado.   
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Permanecer à mesa e ouvir a narrativa de horror do sobrevivente da catástrofe histórica 

é uma tarefa. Sabe-se que os testemunhos foram – e ainda são – de grande importância para que 

fosse possível compreender um pouco da dimensão de eventos como a Shoah, o genocídio tutsi, 

em Ruanda, e as ditaduras militares nos países latino-americanos, contribuindo do ponto de 

vista histórico, filosófico, sociológico, político ou até mesmo jurídico. A descrição do sonho de 

Levi e os apontamentos de Gagnebin fazem um apelo para que se realize uma conexão com o 

passado traumático, a fim de evitar a repetição do horror no presente, para evidenciar que o 

passado não pode ser meramente ignorado ou simplesmente visto como algo já superado.  

O conceito de catástrofe diz respeito a um acontecimento que causa um trauma, afirmam 

Márcio Seligmann-Silva e Arthur Nestrovski (2000, p. 8). As catástrofes históricas, ocorridas 

com macabra frequência e em larga escala, no decorrer do século XX, e os traumas que derivam 

delas, resistem à representação, demandando outras maneiras de pensar a história, a memória 

e, aquilo que mais interessa neste trabalho, a literatura.  Susan Sontag (2003, p. 25), em seu 

texto sobre as fotografias de guerra, Diante da dor dos outros, afirma que o início da era do 

choque, para a Europa, se deu com a Primeira Grande Guerra, em 1914. Dito de outro modo, é 

possível pensar o século XX como a era das catástrofes, um tempo de traumas coletivos. 

Considerando o trauma como um evento que é apreendido não no momento em que ocorre, mas 

sim em outro lugar, em outro tempo, é plausível afirmar que os traumas do passado irrompem 

no presente. Eles demandam elaboração e, ao mesmo tempo, a transmissão do acontecimento 

indizível. 

“Estar no tempo ‘pós’-catástrofe significa habitar essas catástrofes”, disse Seligmann-

Silva (2016, p. 136). O tempo presente, pós-catástrofe, não venceu os eventos do passado: as 

feridas deixadas não foram cicatrizadas. Elas permanecem abertas, sangrando. De tal ponto de 

vista, se faz necessária uma visão da história diferente daquilo que Idelber Avelar (2003, p. 

246) chamou de “progressivismo otimista”, isto é, a ideia de contar a história seguindo uma 

linha do tempo horizontal, rumo a um futuro recheado de novas tecnologias e de esperanças de 

desenvolvimento econômico e social, sempre em frente, indiferente ao fato de que tal progresso 

se deu sobre sangue derramado, sobre as caveiras de incontáveis vítimas. Trata-se, então, de 

estabelecer uma relação com o passado e, consequentemente, com a memória, que não é 

substitutiva, mas sim residual.  

A memória dos restos, dos resíduos, das ruínas e dos mortos está atenta aos escombros 

do passado, negando uma retórica de triunfo sobre as sobras. Mais ainda, se nega o que Vladimir 

Safatle (2010, p. 237) chama de “desejo de desaparecimento”, um ponto intolerável que orienta 

o discurso – e as ações – dos assassinos: “Auschwitz é o nome do genocídio industrial, 



12 
 

programado como se programa uma meta empresarial quantitativa. Ele é o nome do desejo de 

eliminar o inumerável de um povo com a racionalidade instrumental de um administrador de 

empresas” (SAFATLE, 2010, p. 237). Não é acidental, eu gostaria de propor, a associação entre 

a maior rede de campos de extermínio da Alemanha de Hitler e a dinâmica administrativa do 

mercado. O mercado opera pela lógica do descarte e da substituição, pela redução da vida em 

detrimento do lucro. Assim, “toda mercadoria incorpora o passado exclusivamente como 

totalidade antiquada que convidaria uma substituição lisa, sem resíduos. [...] [U]ma mercadoria 

nova transforma a anterior em algo obsoleto, lançando-a à lata de lixo da história” (AVELAR, 

2003, p. 13). A memória do mercado pressupõe um desprezo sobre o passado. Procura, com 

efeito, fazer desaparecer, tal como os algozes nazistas intentavam: “Lembremos [...] desta frase 

trazida pela memória de alguns sobreviventes dos campos de concentração, frase que não 

terminava de sair da boca dos carrascos: ‘Ninguém acreditará que fizemos o que estamos 

fazendo. Não haverá traços nem memória’” (SAFATLE, 2010, p. 237).  

A memória da lógica substitutiva é a que prevalece quando consideramos o contexto 

das ditaduras militares nos países latino-americanos. Segundo Avelar (2003, p. 238), 

 

A mercantilização nega a memória porque a operação própria de toda nova mercadoria 
é substituir a mercadoria anterior, lançá-la à lata de lixo da história. O mercado opera 
de acordo com uma lógica substitutiva e metafórica segundo a qual o passado está 
sempre em vias de tornar-se obsoleto. Apagar o passado como passado é a pedra 
angular de toda mercantilização, inclusive quando o passado também passa a ser 
mercadoria, negando-se assim enquanto passado, ao oferecer-se, já convertido em 
mercadoria reificada, como substituto compensatório de tudo o que nele houve de 
derrota, fracasso, miséria. Em termos benjaminianos, o mercado chega a transformar 
inclusive os mais brutais documentos de barbárie em radiantes testemunhos da riqueza 
da cultura. O capitalismo transnacional imposto na América Latina sobre os cadáveres 
de tantos levou esta lógica a um extremo no qual a relação entre passado e presente 
está totalmente circunscrita nesta operação substitutiva e metafórica. O passado deve 
ser esquecido porque o mercado exige que o novo substitua o velho sem deixar 
resíduos.  

 

Assim como os soldados de Auschwitz tentaram desaparecer com as provas de seus 

crimes, os militares na América Latina agiram seguindo procedimentos semelhantes, guardadas 

as especificações de cada contexto. O desaparecimento forçado dos corpos de vítimas das 

ditaduras remete a essa prática perturbadora do crime perfeito: apagar sem deixar vestígios. A 

cientista política Pilar Calveiro realizou um profundo estudo sobre a adoção sistemática dessa 

prática pela repressão argentina, em Poder e Desaparecimento: os campos de concentração na 

Argentina. A pesquisadora analisou o poder concentracionário, a partir de depoimentos dados 

por sobreviventes dos campos de concentração na Argentina. Segundo ela, “[o] 

desaparecimento não é um eufemismo, e sim uma alusão literal: uma pessoa que a partir de 
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determinado momento desaparece, se esfuma, sem que sobre registro de sua vida e de sua 

morte. Não há corpo da vítima nem de delito (CALVEIRO, 2013, p. 39, grifos da autora). Na 

repressão Argentina, o desaparecimento e os campos de extermínio passaram a ser “a 

modalidade repressiva do poder, executada diretamente a partir das instituições militares” 

(CALVEIRO, 2013, p. 40, grifos da autora).  

Ainda que a ditadura civil-militar brasileira não tenha contado com campos de 

concentração, da maneira difundida como ocorreu no caso argentino, existiam locais ocultos, 

como se fossem porões onde a repressão brasileira escondia os horrores que eram praticados. 

A existência de alguns desses porões só ficou conhecida através de testemunhos, a exemplo da 

sobrevivente da Casa da Morte, em Petrópolis3.  Como recorda Janaína de Almeida Teles (2013, 

p. 16), na apresentação do livro de Calveiro, “casas clandestinas de tortura e extermínio 

existiram por aqui, sendo a Casa da Morte a mais conhecida. [...] Esses locais clandestinos 

representavam o aspecto mais invisível, obscuro e desconhecido do funcionamento dos órgãos 

de segurança do período”. Teles (2013, p. 18) argumenta ainda que, em contraste com o 

processo de transição democrática brasileiro, na Argentina foi realizado um “amplo registro de 

testemunhos, seja através da formação de uma comissão da verdade [...] em 1984, seja pela 

realização de julgamentos penais, permitindo o conhecimento e a ‘oficialização’ de meandros 

que o terrorismo de Estado procurou apagar”.  

No modelo brasileiro, é possível notar a imposição de um esquecimento, por parte das 

Forças Armadas, além de civis que ocupam altas posições na sociedade, para que não se 

esclareça os crimes de Estado. O jornalista Lucas Figueiredo (2015) demonstrou como as 

Forças Armadas agiram de forma constante para ocultar documentos sobre a ditadura, muitos 

deles possivelmente contendo informações sobre desaparecidos políticos. O Poder Civil 

também não agiu de maneira devida, mostrando-se, em diversos momentos, indiferente à 

questão. Mesmo com a instauração da Comissão Nacional da Verdade, em 2012, quase todos 

os militares seguiram negando que mantinham informações em seus arquivos, não colaborando 

com o trabalho de escavação do passado. 

O desejo de apagar os rastros está ligado a essa memória substitutiva do mercado, fruto 

do neoliberalismo cultivado pelas ditaduras latino-americanas. No entanto, “[a]o produzir o 

novo e descartar o velho, o mercado também cria um exército de resíduos que aponta para o 

passado e exige restituição. A mercadoria anacrônica, desfeita, reciclada ou museificada 

encontra sua sobrevida enquanto ruína” (AVELAR, 2003, p. 14). Avelar defende que tais ruínas 

                                                           
3 Inês Etienne Romeu foi a única sobrevivente a escapar com vida da Casa da Morte, após passar mais de noventa 
dias sob tortura no centro clandestino organizado pelo Centro de Informações do Exército.  
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da memória do mercado apontam para um tempo no qual se encontram cadáveres e destroços, 

objetos que emitem uma energia crítica do fracasso no presente. 

A despeito do desejo de desaparecer, os mortos irrompem no presente, assombrando 

seus assassinos e demandando justiça. As literaturas latino-americanas pós-ditaduras fazem um 

balanço das perdas, atentando-se para os mortos do passado autoritário. O significado de pós-

ditadura, no campo literário, vem a ser “não tanto a época posterior à derrota [...], mas o 

momento em que se aceita a derrota como determinação irredutível da escrita literária no 

subcontinente” (2003, p. 27).  

Em K. Relato de uma busca, é possível encontrar essa relação com a memória dos restos, 

dos resíduos, precisamente porque o romance busca tratar da dor da ausência que o 

desaparecimento provoca nos vivos. Não saber o que aconteceu transforma a situação de 

familiares de desaparecidos em um peso infindável. As memórias das famílias traumatizadas 

pelo desaparecimento se mantêm no âmbito privado, tendo em vista que o Brasil não adotou 

políticas públicas de memória para que esse peso pudesse ser distribuído. 

A cena descrita na epígrafe deste capítulo consta no primeiro fragmento que inicia o 

romance de Kucinski. Trata-se de um dos capítulos cujo relato se dá através de um narrador em 

primeira pessoa, sendo este um dos filhos de K.. Tendo como título “As cartas à destinatária 

inexistente”, o capítulo se concentra nesse narrador personagem, que escreve sobre cartas, 

contendo o nome de sua irmã desaparecida, entregues em sua antiga residência. Tal fato lhe 

gera comoção e perturbação: “Sempre me emociono à vista de seu nome no envelope. E me 

pergunto: como é possível enviar reiteradamente cartas a quem inexiste há mais de três 

décadas?” (KUCINSKI, 2012, p. 15).  

O conteúdo das cartas diz respeito a propostas de empréstimo bancário, pacotes de 

ofertas para viagens de avião, apresentações de novas modalidades de cartões de crédito, entre 

outros tipos de serviço financeiro.  Para o irmão da desaparecida, 

  

[c]orreio e banco ignoram que a destinatária já não existe; o remetente não se esconde, 
ao contrário, revela-se orgulhoso em vistoso logotipo. Ele é a síntese do sistema, o 
banco, da solidez fingida em mármore; o banco que não negocia com rostos e pessoas, 
e sim com listagens de computador (KUCINSKI, 2012, p. 15). 

 

 O narrador personagem cogita que, com efeito, a entrega das cartas à destinatária 

ausente não se dá em decorrência de um erro nos sistemas de tecnologia bancários, mas sim 

ocorre de maneira deliberada. Há uma relação estabelecida entre o cotidiano e o horror na cena 

do capítulo, pois as típicas cartas enviadas por entidades financeiras, que preenchem as caixas 
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de correio, adquirem outro significado para a família do narrador. Elas atestam a derrota de um 

país que não acertou as contas com seu passado autoritário: 

 

É como se as cartas tivessem a intenção oculta de impedir que sua memória na nossa 
memória descanse; como se, além de nos haverem negado a terapia do luto, pela 
supressão do seu corpo morto, o carteiro fosse um Dybbuk, sua alma em desassossego, 
a nos apontar culpas e omissões. Como se além da morte desnecessária quisessem 
estragar a vida necessária, esta que não cessa e que nos demandam filhos e netos 
(KUCINSKI, 2012, p. 16). 

 

Um Dybbuk é, na cultura judaica, um fantasma que vagueia pelo mundo dos vivos para 

atormentá-los. A imagem do carteiro como essa entidade que perturba os vivos toca 

profundamente nessa ferida não cicatrizada em que se vê aprisionado o narrador personagem. 

A entrega das cartas, que “continuarão a chegar”, revela um esquecimento coletivo, “um mal 

de Alzheimer nacional” (KUCINSKI, 2012, p. 17).  

No fim do capítulo, o leitor se depara com a data do relato desse narrador personagem: 

31 de dezembro de 2010. A data aponta para a permanência da ferida na família de K., décadas 

após o desaparecimento de A., visto que a jornada de K. à sua procura é ambientada em plena 

ditadura. O texto do narrador personagem, figura que evoca o próprio B. Kucinski, explicita o 

compromisso com a memória que o romance toma para si. A fim de retirar as memórias 

traumáticas que permaneceram, por décadas, no ambiente familiar, K. trata dos duros anos da 

repressão para coletivizar um trauma que não é apenas pessoal, mas que diz respeito à história 

de um país. 

Considerando K. como um personagem que representa o trauma de familiares dos 

desaparecidos da ditadura brasileira, ao longo deste capítulo, sustento que a memória de nosso 

passado autoritário é conflituosa. Procuro demonstrar como o romance de Kucinski tem por 

projeto tornar coletivas as memórias familiares daqueles que não puderam enterrar os seus. 

Posteriormente, discuto a concepção de testemunho e sua relação com a literatura, a fim de 

sustentar que K., ao mesmo tempo que procura combater o esquecimento, tenta também fazer 

justiça, utilizando o texto literário como um espaço de escuta do testemunho, espaço este que 

foi negado aos familiares dos desaparecidos. 

 

1.1. A memória da ditadura: um espaço em disputa 
 

Não há ninguém na Terra que consiga descrever a dor de 
quem viu um ente querido desaparecer atrás das grades da 
cadeia, sem mesmo poder adivinhar o que lhe aconteceu. O 
‘desaparecido’ transforma-se numa sombra que ao 
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escurecer-se vai encobrindo a última luminosidade da 
existência terrena (ARNS, 2014, p. 12). 
 

Manifestações exaltando a quebra da Constituição e a longa ditadura brasileira, que 

durou vinte e um anos, podiam ser verificadas isoladamente nas ruas, mas, a partir de 2019, tais 

comemorações tomam um novo patamar na cena política do país. Em 31 de março de 2021, o 

novo Ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, assumiu o cargo comemorando o 

aniversário do golpe militar de 1964. Em um trecho da ordem do dia, o general escreveu: “O 

movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e 

celebrados os acontecimentos daquele 31 de março” (NETTO apud CARVALHO, 2021) 4.  A 

declaração de Braga Netto é uma dentre outras alegações de diversos membros do governo de 

Jair Messias Bolsonaro que evidenciam uma espécie de batalha travada sobre a memória do 

passado repressivo brasileiro. 

A ideia de que a memória coletiva, a qual constrói identidades e modula 

comportamentos sociais, não é instaurada de forma pacífica e em comum acordo com todos os 

grupos sociais que compõem uma nação pode ser verificada no estudo do sociólogo e 

historiador Michael Pollak (1989). Em contraposição à análise de Maurice Halbwachs sobre a 

memória coletiva, Pollak se concentra nas memórias subterrâneas, isto é, aquelas pertencentes 

a grupos oprimidos pela memória coletiva nacional. Elas permanecem em silêncio na esfera 

privada, “até o dia em que elas possam aproveitar uma ocasião para invadir o espaço público e 

passar do ‘não-dito’ à contestação e à reivindicação” (POLLAK, 1989, p. 9). Quando isso 

ocorre, é travada uma disputa pela memória no espaço público. Pollak embasa sua 

argumentação com exemplos, como o caso dos judeus deportados para os campos de extermínio 

e que retornaram à Alemanha e à Áustria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, após as 

libertações. A minoria judia conviveu com uma maioria que assistiu às deportações de maneira 

indiferente ou, até mesmo, agindo em defesa delas. Estabeleceu-se, então, um silêncio, em que 

a parte majoritária da população não queria ser culpabilizada e, nesse ambiente, os 

sobreviventes judeus passaram a manter silêncio sobre suas lembranças, manifestando-as 

apenas em âmbito familiar ou guardando-as para si mesmos. O silêncio instaurado sobre as 

memórias traumáticas nos campos de extermínio fez com que a culpa recaísse nas próprias 

vítimas. Uma das razões para isso acontecer estava no fato de que, no campo de concentração, 

os nazistas colocavam judeus para controlar seus próprios companheiros no lager, turvando a 

                                                           
4 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/como-ministro-da-defesa-braga-netto-assina-
nota-chamando-golpe-de-64-de-parte-da-trajetoria-historica-do-brasil.shtml>. Acesso em: 05 jul. 2021. 
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linha que separa opressores de oprimidos. No decorrer de quatro décadas, a minoria judaica 

passou a “inscrever suas lembranças contra o esquecimento” (POLLAK, 1989, p. 6), por meio 

de seus testemunhos, ação que cria uma disputa para romper tal silêncio.   

A situação dos deportados judeus se aproxima, em certa medida, do caso de 

sobreviventes da ditadura e dos familiares de desaparecidos políticos. Essa minoria brasileira 

teve suas memórias acerca do passado autoritário marcadas pelo luto inconcluso, pelo trauma e 

pelo sentimento de culpa e reivindica verdade e justiça, uma vez que o Brasil não levou algozes 

da repressão aos tribunais, assim como não investigou as mortes e os desaparecimentos forçados 

de vítimas. Foram poucas as medidas de reparação implementadas.  

Os familiares de mortos e desaparecidos clamavam por investigações em pleno regime 

militar. Organizaram-se a partir de 1974, época em que vários militantes de esquerda haviam 

desaparecido sem deixar rastros. A Comissão de Familiares surgiu a partir da reunião das 

famílias desses opositores do regime militar e tinha como tarefa denunciar os desaparecimentos, 

levando-os para o Judiciário e para instâncias internacionais. Algumas famílias pediram habeas 

corpus para comprovar os desaparecimentos, como a família de Ana Rosa Kucinski (TELES, 

2010, p. 270). Apesar dos esforços, “diversos embargos e procedimentos burocráticos 

postergaram decisões judiciais e a sua execução sobre os casos de mortos e desaparecidos 

políticos, denegando o direito à verdade e à justiça, e impedindo a cicatrização dessas feridas” 

(TELES, 2010, p. 294). Os familiares encontraram a frustração e o Estado brasileiro optou por 

guardar silêncio sobre os mortos e desaparecidos, eximindo-se de responsabilidades com base 

na Lei de Anistia. 

A Lei de Anistia, promulgada inicialmente em 1979, criou uma dúbia reconciliação, 

contemplando, ao mesmo tempo, exilados e presos políticos, juntamente com torturadores. Nas 

palavras de Janaína de Almeida Teles (2010, p 255), “[d]e acordo com o direito internacional e 

a jurisprudência interamericana, em caso de graves violações de direitos humanos, [...] o Estado 

tem o dever de investigar e punir. No Brasil, porém, essa obrigação foi deixada de lado em 

nome de uma suposta reconciliação nacional.” Embora a Lei de Anistia proponha uma 

pacificação momentânea entre partes opostas, tendo relevância em momentos de conflitos 

internos em um país, a mesma não pode ser utilizada como pretexto para ignorar os crimes ou 

impedir investigações que levem à verdade e à justiça, pois ela “não é nenhuma solução, 

nenhuma reconciliação, menos ainda perdão” (GAGNEBIN, 2010, p. 180). 

É preciso reconhecer as poucas medidas adotadas para contemplar as demandas de 

vítimas e familiares, mesmo que os resultados tenham se dado de maneira insatisfatória. Um 

movimento de reparação, adotado pelo Estado brasileiro, foi a lei 9.140/1995, aprovada durante 
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o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Tal medida possibilitou às famílias o 

recebimento de indenizações e atestados de óbito. Com ela, surgiu a Comissão Especial sobre 

Mortos e Desaparecidos Políticos, “disposta a elucidar a situação dos mortos e desaparecidos 

no regime militar” (FIGUEIREDO, 2017, p. 17), porém, as investigações não foram levadas 

adiante, fazendo com que os familiares permanecessem sem respostas. 

Em outro momento, o Congresso Nacional aprovou a lei 12.528/2011, que deu início 

aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (CNV), em 16 de maio de 2012. A expectativa, 

na época, era a de que as Forças Armadas, com a instauração da CNV, abririam seus arquivos, 

já que a presidenta em vigor era Dilma Rousseff, integrante da Vanguarda Armada 

Revolucionária Palmares, VAR-Palmares, que foi torturada em 1970. Esperava-se que a pressão 

sobre as Forças Armadas por parte do Executivo fosse maior do que no governo de outros 

presidentes, os quais, desde a redemocratização, terminaram seus mandatos sem confrontar os 

militares. Além disso, a lei 12.527/2011, a lei de acesso à informação, foi aprovada, servindo 

de auxílio para os trabalhos da CNV, pois permitia a consulta pública de documentos listados 

como sigilosos.  

De acordo com Lucas Figueiredo (2015, p. 105),  

  

[p]ela lei, a CNV não tinha caráter persecutório, ou seja, não visava (e nem poderia) 
levar ninguém às barras da Justiça. A principal tarefa da comissão era produzir um 
relato pormenorizado das graves violações dos direitos humanos. Isso envolvia contar 
a história das vítimas e dos algozes, implicava expor à luz do sol a política de 
perseguição, tortura, extermínio e ocultação de cadáveres que vigorara no Estado 
brasileiro durante a ditadura. Para isso, a comissão precisava de dados, informações, 
documentos, acesso aos arquivos secretos da repressão. 

 

Desde a redemocratização, as Forças Armadas alegavam que os arquivos haviam sido 

destruídos em operações de rotina, com a aproximação do fim do regime autoritário. Entretanto, 

em 2013, as Forças Armadas enviaram um relatório à Comissão Nacional da Verdade, após um 

pedido desta à presidenta Dilma, para que os militares verificassem informações em seus 

arquivos. Segundo Lucas Figueiredo (2015, p. 122-123), o relatório continha indícios de que as 

Forças Armadas, ao contrário do que sempre afirmaram, preservavam e, para além disso, 

atualizavam os arquivos. Mesmo com provas que contestavam a versão dos militares, o poder 

civil não voltou a pressioná-los.   

Outra medida de apuração das violações de direitos humanos foi realizada por meio do 

projeto “Brasil: nunca mais”. O projeto foi fruto de uma extensa pesquisa, realizada por figuras 

respeitadas das mais diversas áreas, de líderes religiosos a jornalistas e advogados. A proposta 

era pesquisar a repressão a partir de documentos oficiais que circularam pela Justiça Militar, 
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entre abril de 1964 e março de 1979. Foram reunidas mais de 1 milhão de páginas de processos. 

O extenso relatório do projeto denunciava as mais diversas práticas de tortura exercidas pela 

repressão militar, e continha, em anexo, os nomes dos desaparecidos políticos da ditadura 

brasileira. Em 1985, o relatório foi sintetizado na forma de um livro, BRASIL: NUNCA MAIS, 

publicação responsável por uma comissão de redação, composta por Frei Betto e pelos 

jornalistas Ricardo Kotscho e Paulo de Tarso Vannuchi, conforme destaca Eurídice Figueiredo 

(2017, p. 16).  

A declaração do ministro Braga Netto, em março de 2021, mantém, uma vez mais, a 

versão das Forças Armadas sobre o golpe de 1964, ou seja, de que as graves violações de 

direitos humanos cometidas naquele período foram excessos e que os militares agiram em 

defesa do Brasil, salvando o país de supostos terroristas. Para o cientista político Jorge 

Zaverucha, as Forças Armadas controlaram, na medida do possível, a transição do regime 

autoritário para a democracia, mantendo seus próprios interesses ao longo do processo. O fato 

de o poder civil não confrontar os militares, desde a redemocratização, com o devido rigor, no 

que diz respeito aos crimes cometidos durante a ditadura, mostra que eles “são atores políticos 

relevantes e continuam a ser temidos” (ZAVERUCHA, 2010, p. 71).   

O esquecimento sobre os mortos e desaparecidos é conveniente, na medida em que os 

seus espectros assombram a versão militar dos fatos. A tática de fazer esquecer os crimes e, 

consequentemente, silenciar as vozes daqueles que sofreram com o trauma das torturas e do 

luto inconcluso, ao negar um espaço de escuta para esses testemunhos, constitui uma estratégia 

de apagamento dos rastros do passado. As Forças Armadas, ao não abrirem seus arquivos, 

contendo informações capazes de elucidar questões importantes, como a localização de corpos 

de desaparecidos políticos, no decorrer de quase quatro décadas desde a redemocratização, 

demonstram que não pretendem colaborar com a escavação do passado autoritário deste país. 

Além disso, no governo Bolsonaro, utilizam os espaços, antes ocupados comumente por civis5, 

para celebrar a ditadura publicamente, agindo como se tais crimes não tivessem ocorrido.   

Toda memória pressupõe esquecimento. Faz parte do processo esquecer, pois a memória 

não pode preservar tudo aquilo que já aconteceu. O esquecimento tem um lado alegre e feliz. 

Como lembra Gagnebin (2010, p. 179), na linha da filosofia de Nietzsche, essa dimensão 

positiva do esquecimento é constituída por “uma alegria e uma leveza que permitem fazer as 

                                                           
5 Segundo um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União, em 2020, 6.157 militares da ativa e da reserva 
ocupavam cargos civis no governo Bolsonaro. O número mais que dobrou com relação ao governo de Michel 
Temer, em 2018, quando contabilizava-se 2.765. Disponível em <g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/17/ 
governo-bolsonaro-tem-6157-militares-em-cargos-civis-diz-tcu.ghtml>. Acesso em: 05 jul. 2021.  
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pazes com o passado, geralmente depois de um longo, dolorido e generoso processo de 

elaboração, leveza e alegria que possibilitam não carregar mais o passado como uma pedra nos 

ombros”.   Por outro lado, há formas de esquecer que são impostas e controladas:  

 

[...] [A] imposição do esquecimento como gesto forçado de apagar e de ignorar, de 
fazer como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, tal ferida no passado, 
esse gesto vai justamente na direção oposta dessas funções positivas do esquecer para 
a vida. Impor um esquecimento significa, paradoxalmente, impor uma única maneira 
de lembrar – portanto um não lembrar (GAGNEBIN, 2010, p. 179). 

 

O desejo de fazer desaparecer, impondo o esquecimento, permanece cotidianamente na 

cena política com a ascensão de Bolsonaro, através das cínicas celebrações sobre o golpe 

militar. As famílias daqueles que foram desaparecidos por alguém continuam sem respostas, o 

que me lembra da afirmação de Regina Dalcastagnè (1996, p. 15), em seu capítulo intitulado 

“O sorriso dos canalhas”: “eles permanecem aí e celebram nossa indiferença, nossa curta 

memória”.  A memória da ditadura brasileira é um espaço de conflito cada vez mais evidente 

e, apesar da longa trajetória por justiça travada pelos familiares de mortos e desaparecidos 

contra o Estado brasileiro, a derrota marca a jornada desse grupo. 

A expressão foi desaparecido implica uma reflexão sobre uma forma diferente de 

utilizar o verbo “desaparecer”, a qual se relaciona com as consequências do desaparecimento 

político. Conforme se sabe, o verbo é gramaticalmente considerado como intransitivo. No 

entanto, Luciane Maria Said Andersson (2014, p. 20) aponta para uma questão política nesta 

outra forma de marcar a regência da palavra “desaparecer”: “quem desaparece, desaparece 

alguém, portanto quem está desaparecido, foi desaparecido por alguém”. O agente da passiva, 

marcado neste caso, pressupõe um culpado pelo ato de desaparecer alguém. Esse fenômeno 

demonstra que os usos da linguagem podem ser modificados para tratar de um evento de grande 

dimensão traumática, como foi a ditadura civil-militar brasileira. 

O fenômeno que paira sobre esse verbo pode ser encontrado em K.. K., no primeiro 

capítulo em que é apresentado ao leitor, intitulado “Sorvedouro de pessoas”, vai à reunião na 

Cúria Metropolitana de São Paulo, com familiares de desaparecidos de diversas regiões do país, 

um mês após o desaparecimento de sua filha. O narrador descreve algumas das pessoas ali 

presentes, todas aflitas, à procura de seus entes queridos. Então, se detém brevemente sobre um 

pai. 

 

Um senhor levantou-se, disse que viera de Goiânia especialmente para a reunião. Seus 
dois filhos, um de vinte anos e o outro de apenas dezesseis, foram desaparecidos. Esse 
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senhor gaguejava, parecia em estado catatônico. Foi o primeiro a usar a expressão 
‘foram desaparecidos’. Também trazia fotos dos filhos (KUCINSKI, 2012, p. 26). 

 

 É possível verificar a mesma ocorrência do verbo, em outro capítulo, “Livros e 

expropriação”. Nele, um guerrilheiro nutre uma grande paixão pela leitura e rouba livros, “em 

nome da revolução socialista, dizia aos poucos cúmplices de seu segredo” (KUCINSKI, 2012, 

p. 56). Sequestrado após o recrudescimento da ditadura, o narrador em terceira pessoa diz o 

seguinte sobre o personagem: “Tempos depois, capturado e desaparecido pelos militares, 

deixou, como único bem, a biblioteca revolucionária de mais de dois mil tomos, a maioria 

expropriados” (KUCINSKI, 2012, p. 57, grifos meus). Essa maneira de reger o verbo 

desaparecer indica que o romance de Kucinski procura rememorar os horrores da ditadura 

através de um trabalho atencioso com a linguagem. 

 Parto do pressuposto de que toda a sociedade perde ao comprar a ideia de que o passado 

autoritário e traumático não tem mais nada a dizer. Perde porque ele se repete no presente: o 

pau de arara, instrumento para torturar opositores políticos nas instalações dos órgãos da 

repressão, era comumente utilizado para violentar negros escravizados no Brasil. A prática 

consistia em amarrar os pés e as mãos, suspendendo o corpo a partir de uma barra de madeira 

ou de ferro, estando a vítima completamente vulnerável para sofrer qualquer tipo de agressão, 

inclusive em regiões sexuais. As sequelas deixadas pela colonização e pela escravidão, 

violências que fundaram o Brasil, se atualizam na contemporaneidade, através da truculência 

policial que aterroriza e mata a população negra nas favelas. A bala perdida que tira a vida de 

inocentes é um reflexo da impunidade e do esquecimento de práticas autoritárias. Os órgãos de 

segurança continuam utilizando procedimentos de tortura contra civis, que relembram eventos 

do passado, marcados pela violência, “porque o Estado brasileiro nada fez para erradicar tal 

prática” (FIGUEIREDO, 2017, p. 39).   

O esquecimento contribui para tornar corriqueiro o horror e perpetua eventos 

traumáticos na sociedade brasileira. Em sua leitura do conto “O condomínio”, de Luis Fernando 

Verissimo, o qual trata de um torturado que descobre ser vizinho de seu próprio torturador, 

Jaime Ginzburg, em ensaio intitulado “Escritas da tortura”, aponta para uma combinação entre 

a barbárie e o trivial no texto, quando a vítima de tortura vê sua criança brincando com o filho 

do algoz. Ginzburg (2010, p. 149) argumenta, a partir disso, que “[o] apagamento da memória 

coletiva das referências à tortura, bem como sua banalização, potencialmente reforçam as 

chances de naturalizá-la e ignorar a intensidade de seu impacto. O esquecimento é, nesse 

sentido, em si, uma catástrofe coletiva”.  
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K. é um romance que se mostra engajado em tornar coletiva a luta contra o esquecimento 

do passado da ditadura brasileira. Há um capítulo, que gostaria de explorar mais atentamente, 

chamado “As ruas e os nomes”. O narrador relata o dia em que K. realiza uma viagem para 

presenciar um evento de nomeação de ruas, em um bairro em construção, no Rio de Janeiro, 

meses depois do desaparecimento da filha: 

 

O loteamento ficava num fim de mundo, terrenos baratos para estimular a 
autoconstrução e assim valorizar terras do mesmo dono mais próximas ao centro, 
depois de os moradores conseguirem água, luz e ônibus. Ali, um projeto de lei de um 
vereador de esquerda deu a cada rua o nome de um desaparecido político. 47 ruas, 47 
desaparecidos políticos. 
O próprio vereador espetou estacas nas intersecções principais das ruas ainda mal-
demarcadas e nelas pregou as placas azuladas com os nomes dos desaparecidos 
políticos. Só os nomes, sem indicação de data de nascimento, nem, obviamente, de 
morte (KUCINSKI, 2012, p. 155). 

 

 A expressão “fim de mundo” indica o descaso com relação aos homenageados. O 

suposto trabalho de memória, que parecia se concretizar, por meio de um evento relevante, é 

logo desmistificado, conforme K. e os demais familiares começam a partir daquele local.  

 

Já baixava a noite quando retornaram. Para trás ficou o único reclame vistoso do lugar, 
o do loteamento em grandes letras vermelhas contra fundo verde: ‘Vila Redentora’. 
K. sente-se ultrajado; embora coincidência, era este o nome dado pelos militares ao 
seu golpe. Tenta se acalmar. Pondera que o importante era a homenagem aos 
desaparecidos na denominação das ruas. Demorou, mas veio (KUCINSKI, 2012, p. 
156). 

 

 À medida que K. retorna, ele passa a analisar, obsessivamente, o nome das ruas e dos 

monumentos brasileiros. Perplexo, o escritor de língua iídiche se revolta profundamente com 

suas observações. “Tomado pela indignação, K. agora perscrutava cada placa e escandalizou-

se ao deparar com o nome Costa e Silva na Ponte Rio-Niterói. Incrível, uma construção 

majestosa como esta, de quase nove quilômetros, com o nome do general que baixou o tal do 

AI-5” (KUCINSKI, 2012, p. 157). Em outro momento, se depara com uma rua de nome Fernão 

Dias: “Onde mora, em São Paulo, também há uma rua com esse nome, disseram-lhe que foi um 

famoso caçador de índios e escravos fugidos” (KUCINSKI, 2012, p. 156-157). 

 Jaime Ginzburg (2010, p. 136) discorre sobre a presença da violência no processo 

histórico brasileiro, que possui “dois traumas constitutivos, a violência exploratória colonial e 

a crueldade escravocrata”. A referência a Fernão Dias, bandeirante paulista, embora breve, 

sugere que o romance K. se mostra atento a problematizar não somente os tempos de repressão, 
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mas também o próprio passado colonial brasileiro, país que foi fundado a partir de bárbaro 

processo de dominação e exploração.  

 Isso também é verificado em outro capítulo do texto. Quando K., vinte e cinco dias após 

a ausência da filha, vai ao Instituto Médico Legal de São Paulo, ele não encontra o seu corpo, 

mas antes corpos de pessoas negras: 

 

Falou da inexplicável ausência da filha, sem mencionar política. Mostrou sua foto de 
formatura, solene. Depois mostrou outra, diferente, ela magra e de olhar sofrido. Não, 
os funcionários não associavam aquele rosto a nenhum dos poucos cadáveres 
femininos recentes, todos negros ou pardos. Quase todos, indigentes. Para dizer a 
verdade, deve fazer mais de um ano que não chega aqui um corpo não identificado de 
mulher branca. K. saiu do IML aliviado; mantinha-se a esperança de encontrá-la viva. 
Mas as fotografias do álbum dos indigentes e desconhecidos o deprimiram. Nem na 
época da guerra na Polônia deparara com rostos tão maltratados e olhos tão 
arregalados de pavor (KUCINSKI, 2012, p.24). 

 

Ao fazer menção aos traumas que marcaram o nascimento deste país, cujas sequelas são 

sentidas até hoje, seja pela invasão de garimpeiros nas poucas terras indígenas existentes6 ou 

pelos altos índices de desigualdade racial, revelando o abismo social que separa brancos e 

negros7, as duas cenas do romance que destaquei mostram o fato de o Estado brasileiro não 

enfrentar os traumas de seu passado mais remoto. A comparação feita entre a guerra na Polônia, 

testemunhada por K., com os rostos maltratados de pessoas negras no Instituto Médico Legal 

realça os efeitos da profunda desigualdade racial do Brasil.   

“Como foi possível nunca ter refletido sobre esse estranho costume dos brasileiros de 

homenagear bandidos e torturadores e golpistas como se fossem heróis ou benfeitores da 

humanidade” (KUCINSKI, 2012, p. 158), reflete K.. A revolta crescente do protagonista 

representa um questionamento que o romance realiza à memória nacional. Sendo K. o 

protagonista que incorpora a experiência traumática de um grupo minoritário, qual seja, os 

                                                           
6 A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – Apib – recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que 
garimpeiros fossem retirados da Terra Yanomami, maior reserva indígena do país, devido aos ataques e 
intimidações contra comunidades indígenas da região, em 2022. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ 
extra/2022/05/05/C%C3%A2mara-cria-comiss%C3%A3o-para-averiguar-ataques-a-Yanomamis>. Acesso em: 
14 mai. 2022.   
7 Em importante texto, a pesquisadora Nilma Lino Gomes denunciou a contaminação da população negra brasileira 
pelo novo coronavírus, que provocou uma crise sem precedentes no início desta segunda década do século XX. O 
estudo evidencia como o descaso do Estado brasileiro para com a população negra remete ao processo histórico 
escravocrata: “Um olhar sobre o lugar da população negra em tempos de novo coronavírus revela a alta taxa de 
letalidade que recai sobre os pobres e, com maior contundência, sobre as pessoas negras (pretos e pardos) e pobres. 
Essa realidade não pode ser compreendida como uma simples coincidência da relação entre pobreza e raça. Ela é 
fruto de uma perversidade histórica e estrutural ativamente produzida que, no contexto de exacerbação do 
neoliberalismo e da crise sanitária, revela a imbricação entre raça, pobreza, saúde pública e Estado” (GOMES, 
2020, p. 2). 
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familiares de mortos e desaparecidos políticos, a cena criada por Kucinski evidencia a memória 

da ditadura como esse espaço de disputa. 

 

Ao se aproximar de São Paulo, o ônibus passou debaixo de uma ponte que trazia a 
placa Viaduto General Milton Tavares. De novo esse criminoso. K. passara muitas 
vezes debaixo daquela ponte sem prestar atenção ao nome. Centenas de pessoas 
passam por aqui todos os dias, jovens, crianças, e leem esse nome na placa, e podem 
pensar que é um herói. Devem pensar isso. Agora ele entendia por que as placas com 
os nomes dos desaparecidos foram postas num fim de mundo (KUCINSKI, 2012, p. 
159). 

 

 A oposição estabelecida entre o nome da ponte, local de intenso fluxo populacional, 

com o distante bairro onde as placas contendo os nomes dos desaparecidos foram dispostas, 

mostra a marginalidade do grupo ligado aos desaparecidos políticos. Os monumentos 

majestosos contendo nomes de ditadores e torturadores revelam que a memória nacional 

procura homenagear certo lado de quem conta a história.  

 Ao tratar de um personagem que incorpora o grupo minoritário, que se indigna perante 

os monumentos em memória daqueles que arquitetaram a censura e calaram as vozes 

resistentes, o romance de Kucinski abre espaço para que esse grupo silenciado possa reivindicar 

verdade e justiça. Através da literatura, K. se compromete com o trabalho de memória que foi 

negado aos familiares dos ausentes políticos.    

 

1.2. Escrever o testemunho da ditadura 
 

O testemunho permeia várias áreas do saber humano, passando por discussões no 

direito, na psicologia, na história e na filosofia. Para tratar de sua convergência com os Estudos 

Literários, parto do pressuposto de que “[o] testemunho é uma modalidade da memória” 

(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 73), uma das formas pelas quais a memória se inscreve e que 

toma lugar importante na literatura e na cultura do século XX e na contemporaneidade.   

Segundo Márcio Seligmann-Silva (2005), em seu texto “Testemunho e a política da 

memória: o tempo depois das catástrofes”, a tragédia grega Eumênides, de Ésquilo, é conhecida 

por ser a primeira encenação artística de um tribunal.  A peça, em linhas gerais, conta a história 

de Orestes, filho do rei Agamêmnon, que cometeu o assassinato de sua mãe, Clitemnestra. Em 

Eumênides, Orestes é julgado por seu crime perante os deuses gregos e, caso considerado 

culpado, seria entregue às Fúrias, monstros que inspiram o medo na cena do julgamento da 

tragédia. Orestes assume, durante o julgamento, o matricídio, mas afirma que ele não teria 

matado um familiar ao assassinar a própria mãe. A deusa Atena é chamada para testemunhar 



25 
 

como juíza, justamente porque seu dom é ver com clareza, e dá seu veredicto, inocentando 

Orestes. Seligmann-Silva contrasta Orestes com Édipo: o primeiro inocentado por cometer 

matricídio, e o segundo punido por matar o pai. O pesquisador afirma, então, que “[e]m 

Eumênides, a claridade dos olhos, a luminosidade irrefutável da prova são postas ao lado do 

argumento patrilinear e falocêntrico” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 77).  

A cena descrita da tragédia de Ésquilo expõe a relação entre a concepção de testemunho 

e a luz da evidência. O testemunho, em sua origem, estaria ligado à visão, aos olhos, como 

aponta a cena do julgamento através da deusa Atena. Seligmann-Silva recupera o sentido 

semântico de testis, palavra originária do latim, o qual remete à esfera jurídica, da cena do 

testemunho em um julgamento, de um terceiro que vê um acontecimento a uma distância. Ao 

mesmo tempo, o termo em latim também significa testículo, aproximando o testemunho da 

masculinidade. O testemunho como testis, portanto, tem a visão como principal característica, 

além de ser falocêntrico.  

Seligmann-Silva, na esteira de Émile Benveniste, recupera outra dimensão da 

concepção de testemunho como um superstes. Nesse sentido, o testemunho está ligado à 

história oral, à audição, e não à visão. Corresponde a um sujeito que está presente no 

acontecimento e que resiste além disso, remetendo “à situação singular do sobrevivente como 

alguém que habita na clausura de um acontecimento extremo que o aproximou da morte” 

(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 81).  

Pensar a história através dos dois modelos apresentados leva a diferentes perspectivas. 

O testemunho como testis 

  

corresponde ao modelo do saber representacionista do positivismo, com sua 
concepção instrumental da linguagem e que crê na possibilidade de se transitar entre 
o tempo da cena histórica (ou a ‘cena do crime’) e o tempo em que se escreve a história 
(ou se desenrola o tribunal) (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 81).  

 

Por outro lado, o superstes implica o caráter incomensurável da experiência. Expõe os 

limites da linguagem e do resgate do passado histórico como uma verdade objetiva, 

perfeitamente clara. As duas dimensões do testemunho podem levar a uma espécie de divisão, 

caso consideradas uma em detrimento da outra. Porém, o importante é, para Seligmann-Silva 

(2005, p. 81), considerar a aporia do testemunho, reconhecendo sua dimensão paradoxal, sem 

polarizações. Os dois modelos de testemunho complementam-se, ao mesmo tempo em que 

divergem entre si. 
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Na Europa, os acontecimentos históricos envolvendo as Grandes Guerras Mundiais 

exigiam um trabalho de luto e trauma com os sobreviventes, situação que abalou noções 

consolidadas na época e apontou para o desenrolar de novas reflexões teóricas, a exemplo da 

história, que interessou-se pela memória das guerras. É depois da década de 1970 que os estudos 

sobre o testemunho e a convergência com a literatura passam a crescer expressivamente, 

produzidos em âmbitos fora da Europa, como é o caso das pesquisas envolvendo o testimonio 

na América Latina. 

O testemunho implica pensar sobre as fronteiras entre a ficção e o documento. Ele está 

entre a história e a memória, entre a luminosidade das evidências e as narrativas. De acordo 

com Márcio Seligmann-Silva (2005, p. 88), a bibliografia crítica nesse campo de estudos não 

procura definir estritamente a noção de literatura de testemunho. Tais pesquisas buscam tratar 

“do conceito de testemunho e da forte presença desse elemento nas obras de sobreviventes ou 

de autores que enfocam as catástrofes (guerras, campos de concentração etc., 

predominantemente do século XX)”. Compreender o teor testemunhal presente em tais obras 

direciona a uma concepção de real como um evento resistente à representação, isto é, um evento 

marcado pelo trauma (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 85).  

Na teoria literária, pesquisas acerca dos testemunhos europeus e norte-americanos, além 

da literatura de testimonio, formam os grandes campos de estudo para investigar as obras de 

autores que dedicaram-se a refletir sobre as catástrofes de seus contextos. No primeiro caso, as 

pesquisas concentram-se nos testemunhos de sobreviventes dos campos de concentração e das 

guerras mundiais.  

Primo Levi é um dos escritores que compõem o cânone do testemunho da Shoah, pois 

em seus escritos são tratadas questões paradigmáticas que constituem esse modelo testemunhal. 

Em um determinado momento de É isto um homem?, Levi menciona um amigo, Lourenço, 

também prisioneiro em Auschwitz, que ajudou-o a manter-se vivo por lembrá-lo de que existia 

algo puro fora do campo, ambiente de terror que corrompe as próprias vítimas, estas 

transformadas em personagens pelo relato de Levi: 

 

Os personagens destas páginas não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, 
ou eles mesmos a sufocaram, sob a ofensa padecida ou infligida a outros. Os SS maus 
e brutos, os Kapos, os políticos, os criminosos, os ‘proeminentes’ grandes e pequenos, 
até os Häftlinge indiscriminados e escravos, todos os degraus da hierarquia insensata 
determinada pelos alemães estão, paradoxalmente, juntos numa única íntima 
desolação (LEVI, 1988, p. 180). 
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A organização hierárquica do campo de concentração levava a essa união indiscernível 

entre carrascos e vítimas. Os Kapos, judeus escolhidos pelos nazistas para administrar os 

trabalhos nos campos, utilizavam do pouco poder concedido a eles para oprimir os Häftlinge, 

“prisioneiros”, em alemão, trabalhadores escravizados, também judeus, grupo do qual Levi 

fazia parte.  

Em um outro momento, Levi (1988, p. 125) reflete sobre os roubos cometidos por ele e 

pelos prisioneiros em Auschwitz, os quais aconteciam rotineiramente. Os roubos eram 

proibidos pela administração nazista se pegos em flagrante, mas, ao mesmo tempo, eram 

incentivados pela mesma. Caso determinados membros de um grau da hierarquia, como os 

Häftlinge, fossem pegos, a punição valia tanto para ladrões como para vítimas. Assim, Levi 

mostra que noções como as de certo e errado eram abolidas dentro dos campos de concentração.  

Recorrendo aos testemunhos do escritor italiano, Agamben (2008, p. 30) discorre sobre 

a zona cinzenta, condicionada pelo Arbeitslager, na qual “o oprimido se torna opressor e o 

carrasco, por sua vez, aparece como vítima. Trata-se de uma alquimia cinzenta, incessante, na 

qual o bem e o mal e, com eles, todos os metais da ética tradicional alcançam o seu ponto de 

fusão”. Nesse sentido, a zona cinzenta mostra a incapacidade de julgamento, de responsabilizar 

os culpados pelos crimes cometidos nos campos a partir de noções jurídicas, éticas e morais 

tradicionais, dada a incomensurabilidade do horror e a exceção do que aconteceu no interior 

das cercas de arame farpado, as quais separavam humanos do mundo exterior como animais.  

O fato de as experiências de sobreviventes da Shoah serem constantemente 

caracterizadas como algo sem precedentes é questão fundamental para os estudos dos 

testemunhos nesse âmbito. Destaco outra passagem de É isto um homem?, que pontua isso de 

maneira ímpar: 

 

A sua vida é curta, mas seu número é imenso; são eles, os ‘muçulmanos’, os 
submersos, são eles a força do Campo: a multidão anônima, continuamente renovada 
e sempre igual, dos não homens que marcham e se esforçam em silêncio; já se apagou 
neles a centelha divina, já estão tão vazios, que nem podem realmente sofrer. Hesita-
se em chamá-los vivos; hesita-se em chamar ‘morte’ à sua morte, que eles já nem 
temem, porque estão esgotados demais para poder compreendê-la (LEVI, 1988, p. 
132). 

  

 As figuras submersas que Levi menciona são aquelas cuja humanidade foi 

completamente destituída pela experiência no Arbeitslager. Der Muselmann, o muçulmano, 

como era chamado pelos outros deportados, “é um ser indefinido” (AGAMBEN, 2008, p. 56). 

Ele vagava alheio pelo campo de concentração, como um morto-vivo, desnutrido e 

inexpressivo. Agamben escreve que não há consenso entre estudiosos sobre a origem 
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etimológica do jargão, embora a explicação mais plausível seja a de que o termo veio do árabe, 

muslim, remetendo a alguém que resigna-se à vontade de Deus: “Contudo, enquanto a 

resignação do muslim se enraíza na convicção de que a vontade de Alá está presente em cada 

instante, nos menores acontecimentos, o muçulmano de Auschwitz parece ter, pelo contrário, 

perdido qualquer vontade e qualquer consciência” (AGAMBEN, 2008, p. 52-53). O 

muçulmano, então, chegou ao fundo, expressão recorrente no texto de Primo Levi. Conforme 

Agamben, ao ler os testemunhos deste escritor italiano, o muçulmano viu a Górgona, criatura 

mitológica que mata as vítimas ao ser visualizada. A referência ao monstro “designa, isso sim, 

a impossibilidade de ver de quem está no campo, de quem, no campo, ‘chegou ao fundo’, 

tornou-se não-homem. O muçulmano não viu nem conheceu nada – senão a impossibilidade de 

conhecer e de ver” (AGAMBEN, 2008, p. 61).  

Levi revela, assim, o caráter aporético do testemunho da Shoah: quem pode 

testemunhar, com efeito, são os que chegaram ao fundo da experiência limite, isto é, os mortos 

ou os submersos, os não-homens, os muçulmanos. Os sobreviventes conseguem apenas 

testemunhar parcialmente, embora necessitem do testemunho. Dada a exceção dos fatos 

ocorridos nos campos de concentração, o testemunho como testis não é suficiente para 

compreender os acontecimentos da Shoah. Há uma lacuna na memória das testemunhas 

sobreviventes dos campos, pois elas tentam narrar aquilo que somente os mortos ou os 

muçulmanos experienciaram, isto é, a impossibilidade de ver: 

 

Os sobreviventes, como pseudotestemunhas, falam em seu lugar, por delegação: 
testemunham sobre um testemunho que falta. Contudo, falar de uma delegação, no 
caso, não tem sentido algum: os submersos nada têm a dizer, nem têm instruções ou 
memórias a transmitir. [...] Quem assume para si o ônus de testemunhar por eles, sabe 
que deve testemunhar pela impossibilidade de testemunhar (AGAMBEN, 2008, p. 
43). 

 

Aqueles que sobreviveram conseguem apenas testemunhar parcialmente, embora 

necessitem absolutamente do testemunho. O testemunho como superstes tenta dar conta dessa 

experiência traumática, construído a partir de fragmentos, de repetições, em um tempo não 

linear. O tempo, em Auschwitz, corria lentamente para as pessoas presas ali dentro, sem 

esperanças de que um dia o sofrimento chegaria ao fim: “Acabara o tempo no qual os dias 

seguiam-se ativos, preciosos e irreparáveis; agora o futuro estava à nossa frente, cinzento e 

informe como uma barreira intransponível. Para nós, a história tinha parado” (LEVI, 1988, p. 

172-173).    
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Restou aos sobreviventes da Shoah a imaginação para lidar com as lacunas da 

experiência nos campos de concentração e narrar o trauma, “uma memória de um passado que 

não passa” (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69), ou seja, aquilo que resiste à simbolização pela 

linguagem. Nas palavras de Seligmann-Silva (2008, p. 70), “[o] trauma encontra na imaginação 

um meio para sua narração. A literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço”.  

Uma enorme gama de escritores compõe o quadro dos testemunhos da Shoah e das 

Grandes Guerras Mundiais. Entre os mais importantes, menciono a poesia de Paul Celan, os 

quadrinhos de Art Spiegelman e a prosa de Imre Kertész. O documentário Shoah, dirigido por 

Claude Lanzmann, é um exemplo de outra forma de arte que trata dos testemunhos de 

sobreviventes, através da linguagem audiovisual. Com cerca de oito horas de duração, o filme 

conta com entrevistas de sobreviventes dos campos de concentração e, a partir delas, o 

documentário joga luz sobre a permanência de memórias traumáticas, que dificultam a 

elaboração dos relatos das vítimas.  

O segundo grande núcleo de estudos no campo literário sobre o testemunho surge 

quando os países hispano-americanos apropriam-se do testemunho, como era utilizado em 

âmbito germânico e anglo-saxão e, após a Revolução Cubana, em 19598,  formulam o chamado 

testimonio, o qual é um gênero literário marcado pela relação entre política e literatura. Em 

1966, foi publicado o primeiro testemunho latino-americano, intitulado Biografía de un 

cimarrón, do etnólogo cubano Miguel Barnet. A obra conta com a transcrição de diversos 

depoimentos dados a Barnet por um ex-escravo, Esteban Montejo, em 1963, na época com 103 

anos. Segundo João Camilo Penna (2003, p. 306), o livro de Barnet foi considerado “o modelo 

para o chamado ‘romance-testemunho’, conforme designação conferida por Barnet 

posteriormente, que se coloca numa zona ambígua entre o documentalismo etnográfico e a 

ficção”. 

Desde então, os países hispano-americanos viram um crescimento na publicação de 

testemunhos semelhantes, entre eles “Se me deixam falar... Domitila, depoimento de uma 

militante boliviana”, de Moema Viezzer (1974), La Montana es algo más que una inmensa 

estepe verde, de Omar Cabezas (1982) e No me agarran viva. La mujer salvadoreña en lucha, 

de Claribel Alegría e D. J. Flakoll (1987).  No entanto, ainda conforme Penna (2003), a crítica 

literária, em detrimento de uma política internacional de solidariedade, somente começou a se 

                                                           
8 A conexão entre a Revolução Cubana e o surgimento da literatura de testimonio é estabelecida através da criação 
de um prêmio cultural para as obras enquadradas como testimonio, em 1970, medida implementada pela Casa de 
las Américas, organização cultural cubana que trabalha para promover a interação entre culturas latino-americanas. 
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interessar pelos testemunhos a partir da década de 1980, especialmente aquela de origem 

estadunidense. A razão principal para isso seria a 

 

entrada no cenário transnacional de um modelo latino-americano de política 
identitária, que propõe uma forma de expressão intimamente ligada aos movimentos 
sociais, e marca a irrupção (midiática, comercial, política, acadêmica) de sujeitos de 
enunciação tradicionalmente silenciados e subjugados, diretamente ligados aos 
grupos que representam, falando e escrevendo por si próprios (PENNA, 2003, p. 300-
301). 

 

Tal modelo de testemunho traz, ao centro da fala, sujeitos ditos historicamente 

amordaçados, que sofreram atrocidades oriundas do projeto de expansão colonial nas Américas. 

Ele tenta dar “expressão a culturas com uma inserção precária no universo escrito e uma 

existência quase que exclusivamente oral” (PENNA, 2003, p. 305). Assim, o testemunho de 

língua espanhola no continente americano surge, na segunda metade do século XX, a princípio, 

em um contexto de genocídio de povos indígenas, contemplando depois outros grupos sociais 

desfavorecidos, como minorias de classe e de gênero. Em sua leitura acerca do testemunho 

latino-americano de língua espanhola, o pesquisador Jaime Ginzburg (2008, p. 63) afirma que 

“[o] texto de testemunho é necessariamente vinculado com vivências de um grupo de vítimas, 

do qual o sujeito da enunciação é um articulador”. 

 Um modelo importante dessa literatura de testemunho é a obra Meu nome é Rigoberta 

Menchú: E assim nasceu minha consciência, da antropóloga Elisabeth Burgos, publicado pela 

primeira vez em 1987. Rigoberta Menchú, indígena da etnia quiché, uma dentre outras que 

compõem a sociedade da Guatemala, começou a aprender a língua espanhola, a língua do 

colonizador, aos vinte anos, para contar sua trajetória de vida, de modo a ganhar apoio 

internacional, denunciando a violência perpetrada contra seu povo e sua família. O livro de 

Burgos é o resultado do relato concedido por Menchú à antropóloga.  

Destaco as palavras iniciais do testemunho de Menchú: 

 

Meu nome é Rigoberta Menchú. Tenho vinte e três anos. Gostaria de dar este 
testemunho vivo que não aprendi num livro, nem aprendi sozinha, já que tudo isso 
aprendi com meu povo e isso é uma coisa que gostaria de deixar claro. É muito difícil 
para mim recordar toda uma vida que vivi, pois muitas vezes há tempos, sim, muito 
negros e há tempos que também dão prazer, mas o importante, eu acho, é que quero 
deixar bem claro que não sou a única, pois muita gente viveu e é a vida de todos, a 
vida de todos os guatemaltecos pobres e procurarei oferecer um pouco minha história. 
Minha situação pessoal engloba toda a realidade de um povo (BURGOS, 1993, p. 32). 

 

 Esta passagem ilustra uma questão fundamental para os estudos sobre o testemunho 

hispano-americano. Apesar da dimensão autobiográfica do relato de Menchú, ela deixa claro 
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que não se trata de uma narrativa individual, mas que sua denúncia é a do povo pobre da 

Guatemala. Ela incorpora uma voz coletiva, como representante de uma comunidade específica. 

Para Penna (2003, p. 316), os estudos críticos acerca do testemunho focalizam “a diferença 

entre as narrativas em primeira pessoa que postulam uma experiência individual e particular, 

que correspondem às formas literárias hegemônicas da autobiografia e do Bildungsroman, e a 

formação de uma subjetividade coletiva do testemunho”.   

Algo característico do testemunho hispano-americano é a relação necessariamente 

estabelecida entre a testemunha e o entrevistador. Este, formado por alguém que não pertence 

à comunidade do sujeito testemunhal, apaga-se no texto para jogar luz à voz daquele, que relata 

através da transcrição e da compilação da narrativa oral. Dessa forma, o autor-transcritor tenta 

“chegar a uma ‘despersonalização’ quase que absoluta, só subsistindo de forma residual – como 

veículo para o sujeito testemunhal, que em última análise se confunde com a coletividade como 

um todo e com a própria história – o sujeito popular como sujeito da história” (PENNA, 2003, 

p. 307). 

Retomando as duas dimensões etimológicas que permeiam a concepção de testemunho, 

testis e superstes, e pensando também no contexto da Shoah, ressalto semelhanças e diferenças 

com relação ao testimonio hispano-americano. Enquanto que o testemunho da Shoah é pensado 

por pesquisadores através das discussões sobre o trauma, especialmente aquelas oriundas da 

psicanálise, e a incomensurabilidade do evento, as críticas a respeito do testimonio focalizam a 

construção de uma identidade coletiva, a partir do sujeito que relata. Em ambos os contextos, 

há a presença de uma necessidade de testemunhar, isto é, o caráter imprescindível do 

testemunho. A necessidade do testemunho da Shoah é compreendida por uma motivação 

jurídica e traumática, de instaurar a cena do julgamento para que as testemunhas sobreviventes 

falem do que experienciaram, como fica claro a partir do julgamento de Eichmann9, em 

Jerusalém. Já no caso da literatura de testimonio, “a necessidade é entendida quase que 

exclusivamente em um sentido de necessidade de se fazer justiça, de se dar conta da 

exemplaridade do ‘herói’ e de se conquistar uma voz para o ‘subalterno’” (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p. 90). 

                                                           
9 Adolf Eichmann foi julgado, em Jerusalém, após ser preso na Argentina, por ter sido responsável pela logística 
do extermínio em massa de judeus, durante a Segunda Guerra. No julgamento, mais de cem sobreviventes deram 
seus testemunhos, vítimas “determinadas a traduzir seus traumas privados para o espaço público” (FELMAN, 
2014, p. 166), fato que levou Eichmann a ser condenado à pena de morte. Para Shoshana Felman, o julgamento de 
Eichmann é revolucionário porque abala noções tradicionais da área do direito penal, através das memórias 
traumáticas das vítimas, expostas na cena do tribunal. Nas palavras da autora, “[o] julgamento de Eichmann é o 
julgamento das vítimas somente na medida em que são agora as vítimas que, ainda que fosse muito difícil e 
improvável, estão precisamente escrevendo sua própria história” (FELMAN, 2014, p. 168).     
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Valéria de Marco (2004, p. 47) destaca que o primeiro testemunho latino-americano, de 

Miguel Barnet, fez com que parte da crítica tentasse enquadrar a grandiosa leva de textos dessa 

linha em características bem delimitadas. Nesse aspecto, o testemunho na América Latina foi 

dividido em dois grandes tipos: o testemunho sócio-histórico ou etnográfico, a exemplo de Meu 

nome é Rigoberta Menchú: E assim nasceu minha consciência, em que há uma edição, por parte 

do autor/editor, do relato da testemunha; e o romance-testemunho, em que o autor se utiliza de 

ferramentas ficcionais para reconstruir episódios de grande violência, com base em 

depoimentos de testemunhas ou documentos. No que tange a esse último, de Marco ressalta, 

como obras paradigmáticas, Operación massacre (1956), de Rodolfo Walsh, e La noche de 

Tlatelolco (1971), de Elena Poniatowska. 

Conforme de Marco, a contribuição de Barnet levou à criação de tópicos para uma 

definição da literatura de testemunho, na tentativa de estabelecer limites para a caracterização 

de uma forma literária de intensa produção nos países de língua espanhola nas Américas. No 

entanto, de Marco (2004, p. 49) coloca que tal pressuposto normatizador é problemático, pois 

“a literatura de testemunho, como toda forma, e talvez esta de maneira radical, não se submete 

docilmente a moldes”. Para a pesquisadora, então, a acepção de testimonio, proposta pelo júri 

do Prêmio Casa das Américas, de 1969, é mais adequada para pensarmos sobre esses textos, 

visto que se trata de uma visão mais abrangente, não se restringindo apenas à relação 

autor/editor. 

 

Nas considerações do Júri, pode-se novamente reconhecer a vinculação entre 
testemunho e compromisso político com as lutas sociais e até mesmo um discurso de 
contraponto a uma versão hegemônica da História. No entanto, neste campo de 
pensamento, a figura do “outro” não é essencial e, caso o testemunho assim se 
apresente, não se restringe a concepção de “outro” a subalternos, iletrados ou 
excluídos dos espaços considerados legítimos produtores do conhecimento; pode-se 
falar de oprimido, mas este se identifica a opositor político à ordem vigente. Ressalte-
se ainda que os críticos do Júri insistem na qualidade literária (DE MARCO, 2004, p. 
51). 

  

O testemunho dos países de língua espanhola na América recebeu críticas por parte de 

alguns estudiosos. Beatriz Sarlo compõe esse grupo, e seu estudo, Tempo passado: cultura da 

memória e guinada subjetiva, que enfatiza os testemunhos ligados à ditadura argentina, propõe 

uma visão crítica da “guinada subjetiva” (SARLO, 2007, p. 18). Para Sarlo, as décadas de 1960 

a 1980 foram marcadas por discussões nos estudos culturais a respeito da verdade subjetiva, em 

uma confiança exacerbada na primeira pessoa. Ela reconhece a importância atribuída ao 

testemunho, no contexto posterior às ditaduras militares, pois “[o] testemunho possibilitou a 

condenação do terrorismo de Estado; [...] Nenhuma condenação teria sido possível se esses atos 
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de memória, manifestados nos relatos de testemunhas e vítimas, não tivessem existido” 

(SARLO, 2007, p. 20). Entretanto, ela critica a confiança excessiva que se dá ao testemunho 

quando ele é a única fonte considerada para recuperar um determinado evento passado. 

Sarlo toma como modelo o testemunho da Shoah para embasar sua argumentação, 

considerando É isto um homem?, de Primo Levi. Para ela, Levi testemunhou por causa da 

necessidade, isto é, o caráter imprescindível do testemunho. O testemunho de Levi, escreve 

Sarlo (2007, p. 36), “é cautelosamente acompanhado por um ceticismo que impede toda 

teodiceia da memória como princípio de cicatrização das feridas”. A crítica feita pela 

pesquisadora está na utilização da Shoah como modelo testemunhal para contextos que não se 

configurariam como uma situação-limite: 

 

Em condições judiciárias – por exemplo, no julgamento das três juntas de 
comandantes da ditadura argentina –, os promotores se viram obrigados a escolher, 
entre centenas, os testemunhos cuja palavra facilitava o exercício das regras da prova. 
Em condições não judiciárias, o testemunho pede uma consideração em que se 
misturam os argumentos de sua verdade, suas legítimas pretensões de credibilidade e 
sua unicidade, sustentada na unicidade do sujeito que o enuncia com a própria voz, 
pondo-se como garantia presente do que diz, mesmo quando não se trata de um sujeito 
que suportou situações-limite (SARLO, 2007, p. 37). 

 

Os testemunhos de situações-limite, como a Shoah, levam a uma visão da história 

incompleta, dada a incomensurabilidade do evento. Restaria a imaginação para recuperar as 

lacunas da história perdida, contada a partir das vítimas. Sabendo disso, Sarlo afirma que a 

confiança dada por estudiosos no testemunho é exacerbada, pois leva a uma percepção da 

memória como verdade: “Não há equivalência entre o direito de lembrar e a afirmação de uma 

verdade da lembrança; tampouco o dever de memória obriga a aceitar essa equivalência” 

(SARLO, 2007, p. 44). Nessa mesma linha de raciocínio, ela escreve o seguinte: 

 

As narrativas de memória, os testemunhos e os textos de forte inflexão autobiográfica 
são espreitados pelo perigo de uma imaginação que se instale ‘em casa’ com firmeza 
demais e o reivindique como uma das conquistas da tarefa da memória: recuperar o 
que foi perdido pela violência do poder, desejo cuja inteira legitimidade moral e 
psicológica não é suficiente para fundamentar uma legitimidade intelectual 
igualmente indiscutível. Então, se o que a memória procura é recuperar um lugar 
perdido ou um tempo passado, seria alheia a seu movimento a deriva que a afastaria 
desse centro utópico (SARLO, 2007, p. 42). 

 

 A confiança nos testemunhos ofuscaria uma visão da história, de modo que estes 

colocam-se como textos que recuperam um tempo perdido. Para Sarlo, a retórica testemunhal 

que permeia textos sobre as ditaduras é composta por uma ilusão, própria do relato em primeira 

pessoa, de lutar por um significado unificado que rejeita a interpretação. Há ainda a presença 
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de detalhes vastos, na tentativa de dar autenticidade ao que é narrado. Nas palavras da 

pesquisadora, “[a] proliferação do detalhe individual fecha ilusoriamente as fendas da intriga e 

a apresenta como se ela pudesse ou devesse representar um todo, algo completo e consistente 

porque o detalhe o certifica, sem ter de mostrar sua necessidade” (SARLO, 2007, p. 52). A 

autora define esse tipo de narração testemunhal como um modo realista-romântico. Tal modelo 

é caracterizado por centrar-se em uma primeira pessoa, ou na terceira pessoa, através do 

discurso indireto livre, e por focalizar as experiências da juventude revolucionária que 

participou ativamente das oposições aos regimes militares latino-americanos.  

No caso dos testemunhos brasileiros, se nota uma diferença quando se compara com a 

profusão de testemunhos nos países vizinhos. O escritor brasileiro Ricardo Lísias (2010, p. 324) 

comenta sobre o estudo de Beatriz Sarlo e argumenta que a pesquisadora criticava a 

predominância de narrativas testemunhais em países latino-americanos, com foco na Argentina, 

sem fazer referência ao Brasil, o que comprovaria, para o escritor, a ausência de um trabalho 

de memória por boa parte da literatura brasileira contemporânea.  

Enquanto os países próximos ao Brasil buscaram, com medidas públicas, uma reparação 

de seu passado marcado pela violência ditatorial, tendo a literatura de teor testemunhal 

impactado, em certa medida, no trabalho de memória e no processo de transição democrática, 

no caso da ditadura brasileira, há uma ausência do testemunho, devido a mecanismos 

institucionais de esquecimento, ferramentas políticas que barraram a instauração de 

julgamentos. De acordo com Seligmann-Silva (2010, p. 14): 

  
Não temos o testemunho como testis, ou seja, o testemunho jurídico, nem o 
testemunho como superstes, o testemunho como a fala de um sobrevivente que não 
consegue dar forma à sua experiência única. Nossos testemunhos estão sufocados 
pelas amarras de uma “política do esquecimento” que não conseguimos até agora 
desmontar. De certa maneira, podemos dizer que as vítimas e aqueles que lutam pela 
verdade, pela memória e pela justiça ficam relegados pelos donos do poder a uma 
posição melancólica, difícil de aceitar e de com ela conviver. Ela destrói. O grande 
desafio que se coloca hoje [...] é quebrar as barreiras que até hoje impediram este 
trabalho de testemunho de entrar em funcionamento.  

 

A falta de um trabalho de memória, da criação de um espaço de escuta dos 

sobreviventes, faz com que o silêncio se instaure sobre a memória das vítimas da ditadura civil-

militar, ameaçadas pelo iminente esquecimento. Como sustenta Edson Teles (2010, p. 316), “a 

democracia brasileira não criou uma esfera institucional para o testemunho, seja na dimensão 

pública com liberdade de expressão, seja em processos judiciais”. 

A literatura brasileira, em sua tarefa de memória, procura ser esse espaço de escuta que 

foi negado aos que, silenciados, não puderam fazer irromper seus traumas, decorrentes de um 
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período histórico violento, na esfera jurídica. As narrativas contemporâneas brasileiras que 

tratam sobre a ditadura continuam a ser produzidas, como demonstrou o estudo de Eurídice 

Figueiredo (2017), e o trabalho para a elaboração do trauma ainda não terminou.  

Tendo em vista esse contexto, cabe analisar as noções de testemunho constantes em K., 

pois o romance possui traços testemunhais que confrontam esse esquecimento. Na obra, é 

possível perceber ambas as noções de testemunho: testis e superstes, conforme pensadas nos 

estudos sobre a Shoah. Antes, porém, é importante localizar quem é o sujeito que testemunha 

na narrativa de Kucinski. 

Quem corresponderia a essa testemunha que, tendo presenciado a repressão militar 

histórica, retorna, anos depois, para se lembrar dos acontecimentos e escrevê-los em um texto 

literário? Vincenzo Russo (2017, p. 37), em ensaio sobre o romance, revelou que a sofisticada 

questão levantada por K. – “quem é o sujeito da memória?” – se encontra na figura do próprio 

Bernardo Kucinski. É Kucinski, enquanto cidadão, quem testemunhou a ditadura durante 

aqueles anos e quem vai escrever as memórias sobre a busca dolorosa de sua irmã defunta. No 

entanto, a voz do irmão é transfigurada para a voz do pai. As cenas que compõem o romance 

enfatizam a figura de K., pois é o escritor de língua iídiche quem experiencia a tortura 

psicológica arquitetada pela maquinaria do Estado, quem lida com o luto inconcluso e com o 

sentimento de culpa e quem lida com o trauma de seu passado remoto, enquanto um judeu que 

sofreu perseguições na Polônia. Por meio de seu testemunho literário, o romance “permite 

deslocar o sujeito da memória para a figura paterna” (RUSSO, 2017, p. 37). 

Esse deslocamento, em um primeiro momento, contribui para emocionar o leitor, que 

se vê diante do relato do pai que procura a filha assassinada pela ditadura: “O certo, quando 

chega o peso dos anos, é o filho cuidar do pai e da mãe até o último sono e enterrar; os filhos 

dos filhos repetem, e assim sempre” (KUCINSKI, 2012, p. 85). Por outro lado, indica também 

um distanciamento da primeira pessoa, procedimento que Kucinski, enquanto um superstes, 

enquanto um sobrevivente que se encontra enclausurado no acontecimento traumático, utiliza 

para que se possa contar a narrativa insuportável, através da ficção. 

A noção de superstes se conecta à figura do velho pai porque K., aos poucos, revive as 

memórias de seu passado traumático, na Polônia, à medida que procura por sua filha ausente, 

evidenciando que os traumas do passado não foram superados. O personagem vê momentos de 

seu passado retornarem à consciência, enquanto lida com o novo trauma que lhe foi infligido 

na terra de seu exílio, o Brasil que lhe acolheu nos anos de 1930 após ter fugido da Polônia sob 

a pressão dos eventos da Segunda Guerra. 
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 Quando K. descobre que moradores do bairro onde mora, seus conhecidos há anos, são, 

com efeito, informantes dos órgãos de segurança brasileiros, ele percebe, conforme sonda os 

personagens em busca de informações, que o sistema ditatorial é bem articulado e perigoso. 

Trata-se de um sistema que o isola, transformando-o, também, em uma vítima: “Sente, com nó 

no peito, que algo escabroso aconteceu, ao ponto de assustar e fazer recuar as pessoas que 

queriam ajudar – sente que sua filha foi tragada por um sistema impenetrável, diferente de tudo 

o que ele havia conhecido, mesmo na Polônia” (KUCINSKI, 2012, p. 37).  

Cinco semanas após o sumiço da filha, K. toma conhecimento de que Caio, um 

decorador de vitrines, e Amadeu, um português dono de uma padaria, são espiões: “É verdade 

que quando chegou ao Brasil em 1935, fugido da polícia polaca, os patrícios o alertaram contra 

os espias de Getúlio, ‘zei zainen umetum’, eles estão em toda a parte, advertiram em iídiche. 

Mas isso foi na época do fascismo. E eis os espias de novo em toda a parte” (KUCINSKI, 2012, 

p. 34).  A busca por informações se mostra um peso para, logo depois, se tornar uma tortura, 

que vai sugando as energias de K., conforme ele se depara com o muro de silêncio que barra 

esclarecimentos sobre o que aconteceu com sua filha.    

 

É quando telefona Caio, o decorador. Sua filha foi presa sim. Só consegui isso. Depois 
de amanhã vou saber mais. Não me telefone, eu telefono. Na mesma tarde, um 
empregado do Amadeu vem avisar que a encomenda está pronta. K. entende. Vai à 
padaria e, num momento sem fila no caixa, chega perto e pergunta alto quanto é a 
encomenda. Amadeu sussurra: foi presa, só sei isso. Daqui uns dias vou saber mais. 
K. exulta; ela está viva; não iam dizer que está presa se estivesse morta. Os dois 
disseram a mesma coisa. Sente um alívio maior do que as palavras poderiam 
expressar. Agora é esperar que descubram onde ela está. 
Mas, dois dias depois, pela manhã, o português manda chamá-lo e cochicha que houve 
um engano, ela nunca esteve presa, nunca, repete com ênfase. O português parece 
assustado. No mesmo dia telefona Caio e pronuncia as mesmas palavras, como se 
estivesse repetindo uma mensagem padrão. Foi engano, ela nunca esteve presa; nunca, 
repete com ênfase. E desliga sem esperar resposta. 
Como interpretar a reviravolta? Uma farsa, é claro. Mentem. Uma farsa escabrosa. 
Mentem agora, não antes, quando disseram que ela foi presa. K. sente-se mal; de novo 
a sensação de vazio interior, desaba na cadeira. Já são mais de cinco semanas 
(KUCINSKI, 2012, p. 35-36). 

 

 Dar uma informação para depois desdizê-la. Eis o modus operandi que a máquina 

repressora faz uso para desestabilizar e torturar o pai que procura pela filha. O desabamento de 

K. na cadeira já indica a instabilidade de seu estado mental e, inclusive, físico. A sensação de 

vazio interior que lhe assola quando percebe que os informantes foram, aparentemente, 

coagidos a mentir, se transforma em um cansaço. Um cansaço que o narrador, acompanhando 

o velho pai, faz questão de repetir ao longo do romance, à medida que K. busca, sem sucesso. 
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 No capítulo “Nesse dia, a Terra parou”, K. ouve rádio, à espera de um pronunciamento 

de Armando Falcão, ministro da Justiça de Ernesto Geisel, sobre o caso de vinte e dois 

desaparecidos políticos, entre eles sua filha. K. aguarda ansiosamente, enchendo-se de 

esperanças: “Ao se aproximar o instante da revelação, é como se o Sol subitamente parasse no 

ar; o ar ficou parado no ar; o mundo parece ter parado. Quebrou-se o tabu. O governo falará 

sobre os desaparecidos; por isso, ressurgiu a esperança” (KUCINSKI, 2012, p. 69). O 

comunicado não ocorre como o esperado pelo velho escritor, revelando a crueldade do Estado 

ao torturar psicologicamente os familiares com informações falsas. 

 

Meio-dia começa a transmissão. Nomes são ditos aos poucos em ordem alfabética. 
Em K., a esperança se esvai. O nome da filha, que por essa ordem deveria estar entre 
os primeiros, não chega. Outros que acompanham atentos o comunicado são tomados 
pela perplexidade. Este está foragido, este outro nunca foi preso, este também está 
foragido. Fulano já foi libertado depois de cumprir pena. 
[...] Em vez de 22 explicações, 27 mentiras. Eis que, ao final, aparece uma referência 
à filha de K. Dela, diz o comunicado, assim como do marido e de dois outros, não há 
nenhum registro nos órgãos do governo. 
Os militares cumpriram a promessa do presidente à luz da doutrina da guerra 
psicológica adversa. Nessa modalidade de guerra, confundir o inimigo com mentiras 
é um recurso legítimo; equivalente às cortinas de fumaça da guerra convencional. 
Enganaram-se os que esperavam a relação humanitária de vítimas de uma guerra já 
vencida. Ao contrário, a falsa lista revelou-se arma eficaz de uma nova estratégia de 
tortura psicológica. Teria sido melhor não dizerem nada, raciocina K. 
Termina a leitura, encerra-se o comunicado especial do Ministro da Justiça. Passam-
se alguns segundos, o Sol retoma sua órbita; tudo volta a se mexer; o movimento volta 
às pessoas. K. não se move; sente-se muito cansado (KUCINSKI, 2012, p. 69-70). 

 

 A descrição narrativa destaca os movimentos cósmicos para levar o leitor a sentir o peso 

das mentiras dadas no comunicado. Enquanto o mundo volta a girar, K. permanece parado e 

cansado. O cansaço é fruto da tortura psicológica e acompanhará o personagem até 

despersonalizá-lo, até secá-lo. A repressão não pode tocá-lo fisicamente, já que, como tratado 

pelo narrador em “Imunidades, um paradoxo”, “[m]exer com ele seria confessar, passar recibo” 

(KUCINSKI, 2012, p. 90). A tática adotada, então, é torturar transformando ditos em não-ditos, 

instabilizando a verdade. K., então, apesar de não ter sido preso ou torturado fisicamente, se vê 

aprisionado em uma busca sem respostas, vítima de uma dor infindável que a tática adotada 

pela maquinaria ditatorial impede de cessar, contribuindo para aumentar ainda mais o seu 

lamento. 

 

Alguns anos mais e a vida retomará uma normalidade da qual, para a maioria, nunca 
se desviou. Velhos morrem, crianças nascem. O pai que procurava a filha 
desaparecida já nada procura, vencido pela exaustão e pela indiferença. [...] Já não é 
mais nada. É o tronco inútil de uma árvore seca (KUCINSKI, 2012, p. 91). 
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 No capítulo “A abertura”, o leitor tem acesso ao relato em primeira pessoa do delegado 

Sérgio Fleury, que arquiteta planos para desmobilizar as buscas de K.. Seu monólogo é 

direcionado a um tal Mineirinho, que o auxilia no processo. O algoz se irrita profundamente 

após ter recebido notificação de que K. teria contatado figuras importantes no exterior do Brasil 

para encontrar a filha. Despachando encomendas com o nome da filha de K., Fleury e seus 

comparsas trabalham para torturar K. com informações falsas. “É isso, Mineirinho, vamos 

espalhar boatos de onde os corpos estão. Um boato atrás do outro. A gente solta um, dá um 

tempo, tipo um mês ou dois, e depois solta outro. Vamos matar esses caras de canseira” 

(KUCINSKI, 2012, p. 76). Matar através do cansaço é a arma que se utiliza para atingir os 

familiares de desaparecidos, e é o modo pelo qual K. se sente até o momento de sua morte. 

O relato da busca de K. é o testemunho de um superstes, um sobrevivente que, tendo 

sobrevivido à guerra e à Shoah, se instala em uma terra estranha com a primeira esposa e os 

filhos. Os eventos relacionados à sua vida na Polônia retornam para assombrá-lo quando a filha 

de K. desaparece. K., então, habita na clausura deste acontecimento recente e descobrir o que 

aconteceu com ela passa a ser o motivo que move o protagonista. K. é o sobrevivente da Shoah 

que sofre novamente em uma sociedade autoritária, décadas depois de sua chegada ao Brasil, 

nos anos 1970.  

 O testemunho desorientador de K. é recheado de lacunas, de acontecimentos não 

explicados. O leitor, sem ter acesso ao testemunho integral e impossível dos mortos, da filha 

defunta, é levado, pelos outros narradores do romance, a complementar os vazios deixados por 

essa ausência. O único fragmento em que o narrador em terceira pessoa cede sua voz para que 

a filha de K. possa falar ocorre na “Carta a uma amiga”. Nela, A. escreve uma carta discorrendo 

sobre sua rotina e ela se apresenta receosa diante dos maus presságios políticos. “Tem alguma 

coisa muito errada e feia acontecendo, mas não consigo definir o que é” (KUCINSKI, 2012, p. 

53).  

O testemunho em K. se aproxima mais, assim, do modelo dos testemunhos de 

sobreviventes da Shoah, pois se mostra preocupado com a elaboração do trauma pela linguagem 

literária e tenta narrar o testemunho daqueles que não podem testemunhar, dos que chegaram 

ao fundo da experiência insuportável: os mortos. Ele se distancia do modelo do testimonio 

latino-americano porque não há a figura de um entrevistador/transcritor, a fazer as perguntas e 

a anotar as respostas do entrevistado. Também não conta com a preocupação de inscrever 

sujeitos marginalizados oriundos de culturas orais para um contexto de cultura escrita.  

A noção de superstes não é a única que se pode encontrar em K. A dimensão de testis, 

o testemunho jurídico, também se encontra no romance de Kucinski. Isso se explicita no 
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capítulo intitulado “Os extorsionários”, que trata do episódio em que K. foi vítima de extorsão 

de dois sujeitos, sendo um deles um sargento, que engana o velho pai dizendo ser um general e 

que sabia do paradeiro de sua filha. K. se apresenta durante o processo do sargento em um 

Tribunal Militar, processo levado a cabo pelos próprios militares. O motivo seria porque o 

extorsionário teria acusado instalações militares de ter, em sua posse, civis aprisionados: “K. 

nem sabia da existência de um Tribunal de Justiça Militar. Quando recebeu a citação, com o 

timbre e a assinatura de um general do exército, animou-se. Enfim, autoridades militares o 

chamavam para tratar oficialmente do desaparecimento da filha” (KUCINSKI, 2012, p. 141). 

Aproveitando a oportunidade, K. procura obter respostas sobre a filha. “K. não está 

interessado no destino do impostor. Aquilo já foi. Acabou. Ele veio para perguntar sobre a filha 

nesse contato formal com a Justiça, o primeiro e único. Afinal, seu sumiço era a razão de tudo” 

(KUCINSKI, 2012, p. 143). Os poucos fiapos de esperança que ainda restavam em K. são 

rapidamente extinguidos quando o processo jurídico se encerra de modo abrupto, sem que uma 

palavra tenha sido mencionada acerca de sua filha.  

 

O presidente da sessão bate na mesa com um martelinho de pau. Lê a sentença. O réu, 
sargento Valério, é condenado à perda de patente e um ano de reclusão, ao final do 
qual será expulso do exército, por ultrajar as Forças Armadas ao propalar com 
objetivos criminosos a falsa informação de que civis estiveram detidos em 
dependências militares. 
‘Mas e a minha filha?’, pergunta K., erguendo-se num ímpeto, depois de lida a 
sentença. ‘Onde está minha filha?’, repete aos gritos. 
O coronel presidente da mesa o encara com olhar ameaçador. Bate o martelo de novo 
e declara encerrada a sessão. Acrescenta em voz alta: ‘Que conste nos autos que 
nenhum civil esteve detido em dependências militares, conforme confissão do 
indigitado, foi tudo uma farsa.’ 
‘Mas e a minha filha?’ K. agora balbucia, olhando à sua volta, em busca de uma 
resposta, de um apoio na plateia vazia.  
Os três juízes levantam-se ao mesmo tempo, de modo abrupto. Dois soldados 
enormes, portando capacetes e braçadeiras da Polícia do Exército, retiram o réu da 
sala por uma porta lateral. Outros dois, também altos e fortes, cercam K., indicando-
lhe a porta de saída. K. vai devagar, compelido pelos soldados que o pressionam 
ameaçadoramente, um de cada lado (KUCINSKI, 2012, p. 145-146). 

 

Seligmann-Silva (2010, p. 87) afirmou que o sentido primeiro atribuído ao testemunho 

de Levi se deu através da concepção de testis, para que o testemunho do escritor italiano fosse 

visto como prova dos crimes nazistas dentro dos campos de concentração. Considerando que 

os testemunhos no Brasil não tiveram espaço para serem expressos em âmbito jurídico, em 

virtude do silenciamento, da política de esquecimento, B. Kucinski procura criar, 

simbolicamente, a cena negada do testemunho, via literatura.  

Ao representar a cena em que K. comparece a um tribunal, na esperança de saber, 

diretamente pelos próprios militares, de sua filha, o romance escancara essa política do 
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esquecimento com relação aos crimes da ditadura. A pergunta balbuciada inutilmente por K. 

no tribunal permanece sem respostas, não apenas no contexto da ficção de Kucinski, mas 

também com relação ao caso de Ana Rosa e Wilson Silva. Se o Estado brasileiro não quis 

colaborar com a escavação dos casos dos desaparecidos, restou à literatura fazer esse balanço 

das perdas e representar a cena do julgamento, espaço que foi negado aos familiares e torturados 

da ditadura brasileira. Por mais que os militares ali presentes na cena do romance ignorem a 

pergunta feita por K., ela ecoa, na medida em que é pela literatura que os escritores 

sobreviventes da ditadura puderam expressar seus traumas e distribuir, de alguma maneira, o 

peso de suas dores. A literatura é a chave que B. Kucinski encontra de fazer justiça em nome 

de sua irmã, de seu cunhado e dos desaparecidos. A pergunta de K. ecoa, na medida em que se 

espalha pelas mãos de leitores, esses que, assim como eu, não viveram o terror daqueles vinte 

e um anos de ditadura. 
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2. A FERIDA DE K. 
 
 

Era como se faltasse o essencial; era como se as palavras, 
embora escolhidas com esmero, em vez de mostrar a 
plenitude do que ele sentia, ao contrário, escondessem ou 
amputassem o significado principal. Não conseguia 
expressar sua desgraça na semântica limitada da palavra, 
no recorte por demais preciso do conceito, na vulgaridade 
da expressão idiomática. Ele, poeta premiado da língua 
iídiche, não alcançava pela palavra a transcendência 
almejada (KUCINSKI, 2012, p. 132-133). 

 
No mês de agosto de 1944, na rede de campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, 

membros do Sonderkommando – em alemão, unidade de comando especial – conseguiram 

fotografar, às escondidas, momentos da sua rotina de operações. Como se sabe, o 

Sonderkommando era formado por judeus, os quais eram forçados a preparar a infraestrutura 

que findou a vida de milhares de seus semelhantes, barbaridade possível dentro dos campos de 

extermínio. Eram responsáveis por tarefas ignóbeis, como lavar câmaras de gás, retirar os 

corpos das vítimas de dentro do local e incinerá-los em valas, sob constante vigilância de 

soldados nazistas.  

Com a ajuda da resistência polonesa, a qual lutava contra o domínio alemão, uma câmera 

fotográfica foi dada a um civil que, de alguma maneira, conseguiu introduzir sigilosamente o 

dispositivo dentro de Auschwitz, chegando às mãos dos prisioneiros. Coube a Alex10, um judeu 

de origem grega, a tarefa de registrar momentos dos horrores ocorridos nos campos. Nestes 

breves instantes, Alex escondeu a câmera em um balde e retirou imagens absurdas: enquanto 

um soldado nazista vigiava o trabalho do Sonderkommando, corpos eram jogados dentro de 

uma vala de incineração ao ar livre, cavada nos fundos do crematório V11, uma estrutura oculta 

pela vegetação, construída para o gaseamento e que serve de esconderijo para que o fotógrafo, 

de dentro da câmara, capture aquele horror. Em outra foto, os únicos detalhes possíveis de se 

visualizar são galhos de árvores retorcidos tocando o céu e um borrão negro que toma boa parte 

da imagem, indicando que a foto foi tirada de dentro do balde, quando Alex se atrapalhou ao 

                                                           
10 O fotógrafo clandestino era conhecido apenas como Alex até o momento em que Didi-Huberman publicou 
Imagens apesar de tudo, em 2003. Posteriormente, sua identidade, considerando as probabilidades, foi atribuída a 
Alberto Errera, oficial do exército grego e membro da resistência judaica de seu país. Capturado, foi forçado a 
fazer parte do Sonderkommando. Errera não sobreviveu ao campo de concentração. Foi um dos principais 
responsáveis por organizar um levante em outubro de 1944, no qual reuniu cerca de 450 prisioneiros, contidos 
brutalmente pelos SS (MONTESANTI, 2016).  
11 Após a triagem, operação na qual judeus recém-chegados em Auschwitz eram separados entre aptos para o 
trabalho forçado e inaptos, que incluíam mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, estes eram levados 
para os crematórios, para serem assassinados nas câmaras de gás. O crematório V foi explodido pelos SS pouco 
antes do fim da Segunda Guerra Mundial e, atualmente, restam apenas suas ruínas, lugar “onde, contra qualquer 
direito humano, milhares de pessoas foram assassinadas” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 47). 
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ativar o dispositivo, dado o perigo que lhe cercava. Ele tentava fotografar um grupo de mulheres 

nuas que era conduzido em direção à câmara de gás, o que é possível visualizar em uma imagem 

diferente. Nesta, as copas das árvores, iluminadas pela luz do dia, encobrem a marcha para a 

morte das vítimas, contrastando cruelmente a atmosfera tranquila da floresta de bétulas com o 

horror da experiência concentracionária.  

Em Imagens apesar de tudo, Georges Didi-Huberman concentra-se nessas fotografias e 

tenta reconstituir a trajetória do judeu no seu dever de fotografar o horror12, ao mesmo tempo 

em que defende sua importância. Algumas delas, marcadas por sombras e pouca nitidez, 

indicam desespero, urgência, perturbação. Mostram o risco corrido pelo fotógrafo anônimo e a 

sua necessidade em testemunhar, em retirar, daquela situação inimaginável, imagens. Em outra 

foto, a imagem está mais nítida, revelando, na leitura de Didi-Huberman (2020, p. 24), um 

instante de coragem, no qual Alex aproveita a oportunidade em que está escondido na penumbra 

do crematório V para fotografar o trabalho de incineração de corpos.  

Houve toda uma mobilização coletiva entre os membros do Sonderkommando para que 

as fotos fossem vistas por outros, para que sobrevivessem ao genocídio industrializado e 

atravessassem as cercas de arame farpado de Auschwitz. O Sonderkommando foi enviado para 

consertar o telhado do crematório V, danificado propositalmente e em segredo para que 

auxiliares de Alex pudessem vigiar os movimentos dos soldados nazistas (DIDI-HUBERMAN, 

2020, p. 23). A urgência dos participantes de tal episódio para retirar imagens daquele inferno 

pode ser explicada pela consciência que os prisioneiros tinham acerca de suas pequenas chances 

de sobrevivência. Como os nazistas tentaram apagar qualquer vestígio da barbárie que levaram 

até as últimas consequências, a possibilidade de testemunhas sobreviverem, principalmente 

aquelas que compunham o Sonderkommando, era um grande risco para a operação de 

desaparecimento das provas. 

A imperiosa tarefa do fotógrafo e de seus companheiros – capturar momentos do horror 

cotidiano nos campos – deixa explícito que, mesmo no universo concentracionário, ocorreram 

atos de resistência, de preservação da humanidade, em um contexto de completa 

desumanização. Ao discorrer acerca das táticas de resistência de prisioneiros nos campos de 

concentração na Argentina sob a ditadura militar, como o riso durante sessões de tortura e, em 

                                                           
12 O autor se baseou, entre outros textos, no depoimento de David Szmulewski, único sobrevivente do episódio da 
tomada das fotos de agosto de 1944, para compreender o caminho percorrido por Alex. Szmulewski concedeu seu 
testemunho ao farmacêutico Jean-Claude Pressac, que o publicou na obra Auschwitz: Technique and Operation of 
the Gas Chambers (1989). Didi-Huberman também recorreu aos manuscritos corroídos de outros membros do 
Sonderkommando, encontrados enterrados nas proximidades dos crematórios, os quais foram publicados 
posteriormente em Des voix sous la cendre: manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau (2005). 
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um extremo, o suicídio, o controle do prisioneiro sobre a própria morte, Pilar Calveiro (2013, 

p. 119) recorda que “dentro do campo, apesar do fantástico poder de aniquilamento que se 

desenvolve, o homem encontra fissuras”. Embora o contexto da Shoah e da ditadura argentina 

sejam distintos, considero importante a fala de Calveiro, pois ela aponta para o fato de que 

houve resistência, mesmo em sistemas totalitários de grande dominação e terror.  

Neste sentido, as fotografias tratadas por Didi-Huberman foram possíveis porque um 

grupo de judeus que formavam o Sonderkommando arriscaram suas vidas diante da necessidade 

de testemunhar. Eles aproveitaram o momento em que surgiu uma brecha no poder, na 

destruição e na vigilância do campo de concentração, que se pretendem totalizantes e 

paralisantes, para preservar sua humanidade, arrancando imagens de centenas de corpos sendo 

gaseados e incinerados rotineiramente, no intuito de possibilitar que outros tomassem 

conhecimento do horror inimaginável que ocorria dentro da realidade concentracionária. 

 
Arrancar uma imagem a isto, apesar disto? Sim, era preciso dar uma forma a este 
inimaginável, custasse o que custasse. Em Auschwitz, as possibilidades de evasão ou 
de revolta eram tão diminutas que a simples emissão de uma imagem ou de uma 
informação – um plano, números, nomes – tornava-se a própria urgência, um entre os 
últimos gestos de humanidade (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 22-23). 

  

Didi-Huberman defende a importância das fotografias, pois, em sua visão, a emissão 

das imagens pelos membros do Sonderkommando, mesmo que inexatas, consistiu em um ato 

de resistência contra o genocídio industrializado e o esquecimento que se desejava causar. 

Lembro aqui o fato de que os nazistas intentaram apagar não apenas os rastros materiais de seus 

crimes, mas também toda e qualquer possibilidade de elaboração da memória, do testemunho. 

Tratou-se de uma verdadeira “maquinaria de desimaginação” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 

34, grifos do autor).  

As imagens de Alex são vestígios visuais de Auschwitz, restos de uma representação do 

inimaginável, do real traumático. Elas permitem que outros possam visualizar pequenos 

instantes de um acontecimento perturbador. Nos dias atuais, pós-Auschwitz, as imagens de 

Alex mostram “o que resta, visualmente, de Auschwitz” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 62). 

Representam, portanto, momentos do horror dos campos de concentração, de maneira lacunar. 

São inexatas, imperfeitas, tais como os testemunhos de sobreviventes, que não dizem toda a 

verdade. Por serem restos de um passado que tentaram fazer desaparecer, elas demandam que 

as olhemos para que seja possível imaginar. Mesmo que sejam apenas fragmentos dos horrores 

que marcaram a experiência concentracionária, mesmo que lhes falte nitidez, elas exigem uma 

postura ética por parte de todos que as encaram. 
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As imagens tratadas por Didi-Huberman foram motivo de acirrada discussão e disputa 

após comporem a exposição em memória da Shoah, Memoire des camps - Photographies des 

camps de concentration et d’extermination nazis 1933-1999, ocorrida em 2001, na cidade de 

Paris. O motivo para tanto se deu quando, posteriormente, figuras como Claude Lanzmann e 

Gérard Wajcman criticaram a exposição das fotografias, pois se colocavam contra qualquer tipo 

de representação da Shoah, contra qualquer imagem da catástrofe. Em Imagens apesar de tudo, 

Didi-Huberman analisa os textos dos críticos para fazer uma defesa vigorosa a favor das 

imagens e de todo e qualquer registro sobre a Shoah. O autor discorda da ideia de inimaginável 

como uma norma, uma tese que não pode ser revista. Seu debate vai de encontro ao significado 

dado por Gérard Wajcman acerca da questão. Para este, segundo Didi-Huberman (2020, p. 95, 

grifos do autor), inimaginável significa “não imaginar nada”. Didi-Huberman, por outro lado, 

valoriza o inimaginável como experiência, como a experiência de sobreviventes dos campos, 

algo possível de perceber a partir dos testemunhos.  

Como procurei discutir no capítulo anterior, a incomunicabilidade é intrínseca aos 

testemunhos de sobreviventes da Shoah, que estão preocupados em se fazerem entender, em 

tornar suas narrativas cognoscíveis, em dar uma forma à experiência inimaginável. Os 

sobreviventes, na tentativa de elaborar aquilo que vivenciaram nos campos, caracterizam os 

eventos como inimagináveis, porque foi a forma que encontraram para passar adiante, de 

alguma maneira, a experiência concentracionária, a experiência traumática. Inimaginável, neste 

viés, é uma palavra que “designa a dor intrínseca ao acontecimento e a dificuldade concomitante 

em ser transmitido” (DIDI-HUBERMAN, 2020, p. 94-95).  

Márcio Seligmann-Silva (2008), ao escrever sobre a narração do trauma, procurou em 

Robert Antelme, no livro A espécie humana (2013), um caminho para refletir sobre a questão 

da impossibilidade de tradução da experiência nos campos. Na leitura de Seligmann-Silva, 

Robert Antelme, também um prisioneiro dos campos de concentração nazistas, vê a imaginação 

como possibilidade para confrontar uma realidade que ultrapassava a própria imaginação. Diz 

o teórico brasileiro: “A imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do simbólico 

para enfrentar o buraco negro do real do trauma. O trauma encontra na imaginação um meio 

para sua narração. A literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço.” 

(SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 70).  

A epígrafe que inicia as reflexões que procuro desenvolver neste espaço compõe o 

romance K. Relato de uma busca e faz parte do capítulo intitulado “O abandono da literatura”, 

o qual trata do momento em que K., escritor de certo renome de língua iídiche, tenta escrever 

sua Magnum opus, com base em reflexões e episódios que vivenciou após o desaparecimento 
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da filha, “para lidar com o próprio infortúnio” (KUCINSKI, 2012, p. 131). K. recorre à literatura 

meses após o desaparecimento da filha, momento em que as buscas por ela se mostraram 

infrutíferas, “quando já não havia mais esperanças, quando seus dias custavam a passar na 

agonia de não ter mais o que procurar ou a quem falar” (KUCINSKI, 2012, p. 131). Restava-

lhe escrever o que lhe aconteceu, para “se redimir por ter dado tanta atenção à literatura iídiche, 

ao ponto de não perceber os sinais do envolvimento de sua filha com a militância política 

clandestina, alguns tão gritantes que sem dúvida eram pedidos disfarçados de socorro que ele, 

idiotizado, não percebia” (KUCINSKI, 2012, p. 132).  

K. tenta, sem sucesso, tornar sua experiência comunicável via escrita. O motivo para a 

sua dificuldade é tratado pelo narrador, o qual elenca diversas razões para o bloqueio do 

personagem. Após ponderar se haveria “uma limitação da língua iídiche” ou se “o seu iídiche 

[seria] casto demais para expressar a obscenidade do que lhe acontecera” (KUCINSKI, 2012, 

p. 133), K. percebe que sua dificuldade se dá devido a algo mais profundo. 

 

Aos poucos K. foi se dando conta de que havia um impedimento maior. Claro, as 
palavras sempre limitavam o que se queria dizer, mas não era esse o problema 
principal; seu bloqueio era moral, não era linguístico: estava errado fazer da tragédia 
de sua filha objeto de criação literária, nada podia estar mais errado. Envaidecer-se 
por escrever bonito sobre uma coisa tão feia. Ainda mais que foi por causa desse 
maldito iídiche que ele não viu o que estava se passando bem debaixo de seus olhos, 
os estratagemas da filha para evitar que ele a visitasse, suas viagens repentinas sem 
dizer para onde (KUCINSKI, 2012, p. 133).  

 

K. culpa a literatura por pensar que ela o distraía e, consequentemente, culpa a si mesmo, 

por não ter percebido que sua filha corria perigo. A culpabilização da língua e da literatura 

iídiche feita pelo personagem pode ser interpretada como uma representação do modo pelo qual 

os familiares de mortos e desaparecidos políticos lidaram com a ausência de seus entes queridos 

diante do descaso do Estado brasileiro, quando o assunto era a barbárie praticada 

sistematicamente durante a ditadura civil-militar, fato que ocasionou na individualização de 

uma tragédia coletiva. Detendo-se ao passado, os familiares não vivem o presente, aprisionados 

pela culpa. 

Considero esta cena emblemática porque K., um escritor talentoso que sempre esteve 

imerso na literatura e para quem escrever nunca foi um grande problema, se encontra paralisado 

diante do desafio de transpor, para a escrita, os acontecimentos de sua vida, pior, da morte da 

filha. Qualquer rebuscamento ou tratamento literário do que lhe ocorrera seria repreensível. 

Para além da culpa e da questão moral que lhe afligem, o bloqueio de K. pode ser lido como 

fruto de uma experiência traumática, essa que impede o sujeito de torná-la comunicável. É 
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relevante pensar também que, mesmo não conseguindo fazer da tragédia da filha literatura, K. 

recorre justamente à literatura para tentar expressar sua experiência como vítima do sistema 

repressivo que cometeu atrocidades na sociedade brasileira daqueles anos. Mesmo não 

conseguindo tornar concreta sua Magnum opus, o fato de K. visualizar a literatura como opção 

para tentar comunicar sua experiência indica que ela é um caminho possível de elaboração do 

trauma. De forma semelhante, o autor Bernardo Kucinski também procurou comunicar, via 

ficção, o acontecimento traumático que se abateu sobre sua família, publicando o romance K., 

em 2011, décadas após o desaparecimento político de sua irmã, Ana Rosa Kucinski Silva, 

evento que inspirou a escrita do texto.   

A literatura é uma possibilidade para transmitir a experiência da dor, apesar da 

incompletude e da inexatidão das memórias daqueles que estão marcados por incontáveis 

feridas.  Ela parece ser o caminho que Robert Antelme, Primo Levi e tantos outros escritores 

que trataram sobre a Shoah buscaram para levar a outros a possibilidade de imaginar o 

inimaginável. Apesar das diferentes situações entre os contextos da Shoah e da ditadura, é 

possível notar um movimento semelhante por parte de escritores brasileiros que experienciaram 

a dor da tortura, as perseguições e o desaparecimento político de familiares queridos, pois eles 

vão recorrer à literatura para dar conta de suas memórias traumáticas, para comunicá-las a 

outros, para levá-las para mais longe, além do âmbito individual e privado.    

Gostaria de propor, neste capítulo, uma reflexão sobre literatura e trauma, tendo, como 

base, teóricos que se dedicaram a discutir esse problema, focalizando a elaboração da memória 

traumática de pessoas afetadas por catástrofes históricas, como a Shoah e a ditadura civil-militar 

no Brasil. Em um primeiro momento, procuro resgatar brevemente a noção de trauma e como 

ela passou a ser discutida nos estudos literários. Considerando que o evento traumático resiste 

à representação, tento abordar, em seguida, a questão da inscrição de memórias traumáticas e 

do problema do irrepresentável na literatura. 

 

2.1 A noção de trauma e a literatura 
 

 Em Unclaimed experience: trauma, narrative, and history, Cathy Caruth afirma que o 

trauma, em uma definição geral, “descreve uma experiência inesperada de eventos repentinos 

ou catastróficos nos quais a resposta ao evento ocorre em uma frequência não imediata, com o 

surgimento repetitivo incontrolável de alucinações e outros fenômenos intrusivos”13 

                                                           
13 “[D]escribes an overwhelming experience of sudden or catastrophic events in which the response to the event 
occurs in the often delayed, uncontrolled repetitive appearance of hallucinations and other intrusive phenomena”. 
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(CARUTH, 1996, p. 11). A autora detém-se na parábola de Tancred, tratada por Freud em Além 

do princípio do prazer, para discutir esta noção. Herói de uma epopeia romântica, do poeta 

italiano Torquato Tasso, intitulada Gerusalemme Liberata, Tancred mata um cavaleiro inimigo 

sem saber de sua identidade. Ao se aproximar, descobre que, por baixo da armadura, estava sua 

amada, Clorinda. Após a cerimônia fúnebre, Tancred adentra uma floresta misteriosa e temida 

pelos cavaleiros cristãos da região, encontrando uma grande árvore, a qual ele fere com sua 

espada. Da ferida escorre sangue e Tancred consegue ouvir a voz de Clorinda, que teve sua 

alma presa àquela árvore, acusando-o de feri-la novamente.  

Caruth (1996, p. 3) pontua que a cena no poema de Tasso toca nas origens do significado 

da palavra trauma, a qual vem do grego e remete à ideia de ferida, essa infligida a um corpo. 

Ela destaca que, posteriormente, com o avanço de estudos em psicanálise, especialmente com 

os textos de Freud que se debruçaram sobre as neuroses de guerra, o termo passou a designar 

uma ferida que afeta a mente, não o corpo, tendo sido utilizado na literatura psicanalítica para 

tratar da experiência traumática como uma patologia psíquica.  

Em sua leitura da cena literária extraída do texto freudiano, Caruth (1996, p. 2) afirma 

que Freud resgata a história de Tancred e Clorinda porque ela representa “a forma como a 

experiência de um trauma se repete, exata e incessantemente, através dos atos inconscientes do 

sobrevivente e contra sua vontade própria”14. Quando Tancred fere sua amada, primeiro em 

uma batalha e depois na árvore que servia de prisão para a alma de Clorinda, a repetição dos 

atos do herói do poema remetem ao trauma como uma catástrofe que se apresenta 

recorrentemente e que não pode ser superada pelo sujeito afetado por tal situação, por mais que 

se tente. A cena protagonizada por Tancred aponta também para um aspecto importante do 

trauma: o de que a repetição da experiência traumática implica “a reencenação involuntária de 

um evento que não se pode simplesmente deixar para trás15” (CARUTH, 1996, p. 2). Trata-se 

de um acontecimento que não foi plenamente compreendido e que não foi reivindicado pelo 

sujeito afetado, retornando, tempos depois do ocorrido, para assombrá-lo. 

Caruth (1995, p. 7-8) recupera a ideia de latência, na esteira de Freud, para afirmar que 

há um período que ocorre após o trauma, no qual os efeitos de tal experiência não são aparentes. 

Para entender isto melhor, ela menciona o exemplo dado por Freud, no qual um homem colide 

com um trem e se afasta do local da colisão, aparentemente sem danos, antes de sofrer de sérios 

sintomas físicos e psicológicos nas semanas seguintes após o acidente. É como se o indivíduo 

                                                           
14 “[T]he way that the experience of a trauma repeats itself, exactly and unremittingly, through the unknowing acts 
of the survivor and against his very will”. Tradução realizada por mim. 
15 “[T]he unwitting reenactment of an event that one cannot simply leave behind”. 
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afetado saísse ileso da experiência traumática, apenas para reviver a cena do trauma tempos 

depois do ocorrido. A experiência do trauma consiste nesta latência, a qual é inerente ao trauma, 

mostrando que se “o evento traumático não é experienciado no momento em que ocorre, ele é 

evidente apenas em conexão a outro lugar e a outro tempo”16 (CARUTH, 1995, p. 8). A imagem 

da ferida é, então, bem apropriada para se pensar a experiência traumática: o trauma seria como 

uma ferida que sangra, latente, que não cicatriza e que pode infeccionar.  

Caruth (1996, p. 12) resgata a reflexão sobre a história como trauma contida em Moisés 

e monoteísmo. Neste texto, Freud pensa sobre as razões para a existência do forte 

antissemitismo que assolava a Europa em seu tempo e trata de sua partida forçada de Viena, 

sua cidade-natal, para a Inglaterra, em virtude da ocupação pela Alemanha de Hitler, na Áustria, 

no ano de 1938. Na leitura da autora, Freud relaciona sua experiência pessoal de trauma e a 

perseguição que os judeus estavam sofrendo pelos nazistas com a partida histórica do povo 

judeu do Egito, sob a liderança de Moisés. A ideia de latência que ocorre em situações de 

traumas individuais é utilizada, assim, para compreender os eventos históricos. Pensar a história 

como trauma, na visão de Caruth, implica um entendimento de que eventos traumáticos do 

passado não foram apreendidos pelas gerações que os experienciaram, se conectando a gerações 

posteriores e, de maneira ainda mais ampla, a outros grupos sociais e a outras culturas.  

Caruth tenta explicar tal ideia a partir de exemplos extraídos de Moisés e monoteísmo, 

em que Freud abandona brevemente o alemão para escrever em inglês em alguns momentos. O 

fato de Freud escrever algumas sentenças em inglês evidencia, na leitura de Caruth, um 

endereçamento do trauma pessoal de Freud – o qual está ligado ao trauma dos judeus que 

sofreram perseguições na Europa sob a Alemanha de Hitler –, aos leitores ingleses. É 

precisamente através do movimento entre a língua alemã e a inglesa, proporcionado pelo escrito 

freudiano, que se evidencia, para Caruth (1996, p. 24) que a “história, como o trauma, nunca é 

simplesmente própria de alguém, que a história é precisamente o modo como estamos 

implicados nos traumas uns dos outros”17.     

O poema de Tasso, evocado por Freud, leva a esta questão sobre o trauma. A autora 

argumenta que a ferida infligida por Tancred e a voz humana que lamenta das entranhas da 

árvore, por meio do corte exposto pela ação do cavaleiro, revelam que o trauma  

 

                                                           
16 “[T]he traumatic event is not experienced as it occurs, it is fully evident only in connection with another place, 
and in another time”. 
17 “[H]istory, like trauma, is never simple one’s own, that history is precisely the way we are implicated in each 
other’s traumas”. 
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[...] é sempre a história de uma ferida que chora, que nos é endereçada na tentativa de 
nos dizer uma realidade ou verdade que não pode ser disponibilizada de outra forma. 
Esta verdade, em sua aparição atrasada e seu endereçar tardio, não pode ser vinculada 
apenas ao que é conhecido, mas também ao que permanece desconhecido em nossas 
próprias ações e nossa linguagem18 (CARUTH, 1996, p. 4). 

 

 A voz que lamenta através da ferida na árvore coloca em evidência que tal ferida não é 

apenas individual, mas que também é endereçada ao outro. Caruth defende, assim, uma 

diferente possibilidade de leitura para o poema de Tasso nos escritos de Freud. A autora ressalta 

“a maneira pela qual o trauma de um está amarrado ao trauma de outro, a maneira pela qual o 

trauma pode levar, portanto, ao encontro com o outro (CARUTH, 1996, p. 8)”19. Se a pessoa 

traumatizada carrega consigo uma história impossível, uma história da qual não consegue se 

desvincular e apreender, é somente através de seu endereçamento, mesmo que tardio, ao outro, 

que se torna possível comunicar a experiência do trauma.  

Shoshana Felman destaca a importância do outro para a teoria do trauma de Cathy 

Caruth. Segundo ela, através de uma escuta sensível e empática, de “leituras compassivas, 

perspicazmente humanas” (FELMAN, 2014, p. 31), torna-se possível ouvir a voz do outro, 

apesar de essa voz não ser plenamente compreendida. Quebrar o silêncio e ouvir o trauma do 

outro é necessário “para que se escreva a história do trauma, para que ela seja constituída de 

algum modo” (FELMAN, 2014, p. 32). Trata-se de uma teoria e prática de escuta para distribuir, 

de alguma maneira, o peso e a dor do trauma e quebrar o emudecimento que o evento traumático 

impõe: “a história de um trauma, em seu atraso inerente, pode acontecer somente através da 

escuta de um outro”20 (CARUTH, 1995, p. 11).   

Dito isso, em um nível mais amplo, Caruth (1995, p. 11) expande seu argumento para o 

âmbito das culturas no século XX: “Em uma era de catástrofes, o próprio trauma pode fornecer 

a ligação exata entre culturas”21. A autora afirma que tal ligação pode ser encontrada na 

insistência de Freud em ter Moisés e monoteísmo traduzido para o inglês antes de sua morte ou 

no modo como sobreviventes de uma catástrofe comunicam suas experiências a sobreviventes 

pertencentes a outras culturas. 

Partindo da ideia de Shoshana Felman (2014, p. 30), de que “[o] século XX pode ser 

definido como um século de trauma”, tendo em vista os inúmeros eventos catastróficos em larga 

                                                           
18 “[I]t is always the story of a wound that cries out, that addresses us in the attempt to tell us of a reality or truth 
that is not otherwise available. This truth, in its delayed appearance and its belated address, cannot be linked only 
to what is known, but also to what remains unknown in our very actions and our language”. 
19“[T]he way in which one’s own trauma is tied up with the trauma of another, the way in which trauma may lead, 
therefore, to the encounter with another”.  
20 “[T]he history of a trauma, in its inherent belatedness, can only take place through the listening of another”. 
21 “In a catastrophic age, that is, trauma itself may provide the very link between cultures”. 
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escala que abalaram povos e culturas, gostaria de pensar K. Relato de uma busca, cujo tempo 

da ação se dá, boa parte, em pleno curso da ditadura civil-militar, através da chave de leitura do 

trauma. O romance endereça tardiamente, desde sua publicação, décadas após a 

redemocratização, o trauma de um pai que possui a trágica característica de ser familiar de uma 

desaparecida política. Os leitores brasileiros de gerações que viveram ou não sobre o sistema 

ditatorial daqueles tempos se conectam, pela literatura de Kucinski, ao trauma da sociedade 

brasileira sob a repressão e, em um nível mais profundo, à perseguição do povo judeu pelo 

nazismo na Europa do século XX. Trata-se de uma herança, legada a gerações póstumas. 

Maria Zilda Cury (2021, p. 94), em uma análise do romance de Kucinski, se debruça 

sobre a questão do herdeiro. À esteira de Jacques Derrida, afirma a autora que a herança chega 

independente do herdeiro. Assumir a condição de herdeiro não é uma escolha. O conteúdo desse 

legado não é de bens materiais ou de riquezas deslumbrantes. A herança referida aqui é aquela 

do horror, de feridas que não se curaram. É a herança do trauma. 

Herdar é também um dever. “Esse dever, essa tarefa, é transmitida à nova geração como 

uma responsabilidade face ao trauma da geração precedente, assim como uma responsabilidade 

de tomada de posição face aos problemas do tempo presente” (CURY, 2021, p. 95).  O legado 

do passado traumatizado, não cicatrizado, irrompe no presente, sem ser solicitado, sem ser 

chamado, assombrando os vivos diante de manifestações fantasmáticas dos mortos, diante dos 

restos do passado. Se, no cenário político brasileiro das primeiras décadas do século XXI, há 

homenagens orgulhosas a ditadores e torturadores, sem que isso provoque reações adversas em 

nível significativo, isso se dá porque não acertamos as contas com o passado. Embora seja 

possível acreditar que isso não nos diz respeito no presente, a repressão policial nas favelas e o 

papel de militares na gestão catastrófica da pandemia de Covid-19, contribuindo para a 

prescrição de medicamentos ineficazes contra a doença para a população, evidenciam que não 

vivemos melhor quando não acertamos as contas com o passado. 

Um trecho do capítulo intitulado “Os primeiros óculos” traz uma cena do passado 

familiar de K., na época em que sua esposa ainda estava viva e sua filha tinha quatorze anos de 

idade. O narrador conta para o leitor um pouco sobre o passado trágico da esposa de K. e sua 

luta contra o câncer: 

 

Quando engravidou da filha, depois de dois filhos homens, já era uma mulher triste; 
a comissão enviada pelos judeus de São Paulo, para investigar os boatos assustadores 
sobre o que acontecera na Polônia, havia regressado confirmando o pior. Sua família, 
como a maioria dos judeus de Wloclawek, havia sido dizimada. Todos. Os pais, os 
irmãos, os tios e sobrinhos. Por isso, as cartas pararam de chegar logo nos primeiros 
dias da invasão alemã, e não por causa dos bloqueios da guerra. Nem o seu primo 
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Moses escapou, embora tivesse ido para a França. A comissão também confirmou a 
deportação e extermínio dos judeus franceses. O câncer de mama apareceu logo 
depois desse relatório (KUCINSKI, 2012, p. 42). 

 

A pequena cidade polonesa de Wloclawek é conhecida por ter sido o local onde 

aconteceu o primeiro grande massacre de judeus pelas mãos da Alemanha nazista, em 1939. 

Vítimas do extermínio, a história da família da falecida esposa de K. remete o leitor à Segunda 

Guerra Mundial e à Shoah. Aqui, parece ser possível perceber o movimento de ligação entre 

culturas do qual fala Caruth. A cena ambientada em um momento do passado, na qual a filha 

desaparecida está presente, bem como a esposa de K., apresenta o trauma de uma família de 

sobreviventes judeus que escaparam da invasão alemã na Polônia, mas que perderam seus entes 

queridos em um passado mais remoto da narrativa, um passado que o narrador apenas dá a ver 

em certas descrições. O câncer de mama, que viria a levar a esposa de K. à falência, é a ferida 

do trauma, a desabrochar de dentro do corpo da mulher com a terrível confirmação do 

extermínio de seus familiares. A imagem do câncer de mama evoca a imagem da ferida interior 

do trauma.  

Esse passado remoto traumático se conecta ao trauma provocado pelo desaparecimento 

forçado da filha de K. Através de uma espécie de inventário de traumas familiares, parece que 

o romance explicita o modo pelo qual o trauma serve de ponto de encontro para experiências 

traumáticas de culturas diferentes, ocorridas em diferentes períodos históricos.  

A experiência de perder a filha para a ditadura faz K. reviver cenas de seu passado na 

Polônia, quando era militante do partido de esquerda Linke Poalei Tzion – Partido dos 

Trabalhadores de Sion de Esquerda –. Após ter sido arrastado pelas ruas de Wloclawek por 

motivos políticos, buscou exílio no Brasil, pátria que inicialmente significou segurança e 

refúgio para si mesmo e sua família. No entanto, durante as buscas desesperadas pela filha, K. 

parte de procedimentos de seus tempos de juventude, tendo sofrido perseguição política, para 

lidar com a situação que lhe foi imposta.  

No primeiro capítulo, em que o protagonista é apresentado ao leitor, K. vai à delegacia 

para registrar o desaparecimento da filha, insinuando, de maneira discreta, que o motivo pelo 

seu sumiço poderia ser político. O narrador então diz: “Não quis se abrir com o delegado, apenas 

insinuou. Por isso também não lhe deu o endereço da Padre Chico, deu o seu como sendo dela 

e o da loja como se fosse seu. Sem perceber, K. retomava hábitos adormecidos da juventude 

conspiratória na Polônia” (KUCINSKI, 2012, p. 23). Considero curiosa a afirmação dada pelo 

narrador de que K. não notou o procedimento de ocultar informações às autoridades – possíveis 

agentes do sistema repressivo –, pois destaca o início do despertar de memórias soterradas na 
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mente do protagonista, memórias de um passado traumático que K. revive no presente da 

narrativa. 

Isso ocorre também quando o protagonista se encontra com um general, para tentar saber 

do paradeiro da filha. A cena se faz presente no capítulo “Os informantes”: 

 

Naquela noite, no Clube Militar, à medida que subia os degraus de mármore branco 
talhados em forma de pétalas, que conduziam ao andar superior, K. observava a 
imponência da construção, com suas linhas neoclássicas. Lembrou-se subitamente de 
outra escadaria em outros tempos, em Varsóvia, igualmente em mármore e também 
no estilo neoclássico, que ele galgara aos saltos, ainda jovem e valente, para indagar 
o paradeiro de sua irmã Guita, presa num comício do partido que ajudara a fundar, o 
Linke Poalei Tzion. Alarmou-o a emergência da lembrança, que julgava soterrada sob 
os escombros da memória. 

K. tinha trinta anos quando foi arrastado pelas ruas de Wloclawek, acusado 
de subversão pela polícia polaca. Por isso, emigrou às pressas, deixando mulher e 
filho, que só se juntariam a ele no Brasil um ano depois. Foi solto na condição de 
emigrar, além da propina coletada pelos amigos de militância. Sua irmã, Guita, cinco 
anos mais velha, não tivera a mesma sorte. Morreu tuberculosa no frio da prisão. 

A imagem repentina de Guita puxou a do delegado que o expulsara do topo 
da escadaria de Varsóvia aos gritos de que sua irmã nunca fora presa, de que teria 
fugido para Berlim, com algum amante. 

Ainda pensava em Guita quando chegou ao general, que o recebeu com maus 
modos. Mandou-o sentar com rispidez. Reclamou que ele estava espalhando na 
comunidade judaica acusações pesadas e sem fundamento contra os militares. E se 
sua filha fugiu com algum amante para Buenos Aires? O senhor já pensou nisso? 
(KUCINSKI, 2012, p. 38-39). 

 

A lembrança da perda da irmã que morreu de frio na prisão se relaciona com a falsa 

informação do delegado que K. havia interrogado décadas atrás, sobre o paradeiro de Guita. 

Ironicamente, a sugestão machista para ocultar a verdade, de que Guita teria fugido com algum 

amante, se repete, de maneira tenebrosamente semelhante, em outro contexto e em outro país. 

O fato de o general sugerir que a filha de K. teria fugido com algum amante, logo após K. se 

recordar que o mesmo havia sido dito sobre sua irmã em outros tempos, parece explicitar o 

caráter de repetição do trauma, o qual se atualiza, no tempo presente da narrativa, na forma de 

uma nova experiência traumática que se soma às dolorosas lembranças do passado do 

protagonista. As cenas que compõem o passado remoto recuperadas pelo narrador do romance, 

quando colocadas em contraste com o tempo presente da narrativa, constituem a forma como, 

a meu ver, o romance de Kucinski põe em contato as experiências traumáticas de diferentes 

sociedades que sofreram nas mãos de regimes opressivos e totalitários. 

 O romance também parece representar a questão da latência, inerente ao trauma, 

conforme discorre Caruth. No capítulo “Os primeiros óculos”, juntamente com a história do 

passado remoto da esposa polonesa de K., o leitor acompanha o episódio no qual K. vai com 

sua filha, então uma adolescente, a uma ótica para resolver o problema de miopia da garota. 
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Após terem escolhido o modelo, o narrador conta: “Para o pai, com qualquer armação de óculos 

a filha era a mais linda das meninas do colégio. Um anjo de formosura, ele também dizia. E, 

depois, K. não tinha muito tempo. Havia deixado o sócio sozinho na loja e estavam no começo 

do mês, quando havia mais movimento” (KUCINSKI, 2012, p. 43).  

A descrição dessa cena cotidiana, um pai que teve de abandonar brevemente o trabalho 

para sair e resolver um problema relacionado à sua jovem filha, se mistura com o passado 

traumático que permeia as memórias dos pais daquela família. A mãe, adoecida e assombrada 

pelo fato de ter tido toda sua família dizimada pelas tropas alemãs, é caracterizada como “uma 

mulher triste” (KUCINSKI, 2012, p. 42) desde a gravidez da filha. Aqui se percebe que o estado 

da mãe, não apenas físico, mas também psicológico, é diferente do estado de K., que gozava de 

boa saúde e que estava preocupado apenas em voltar da ótica para os seus afazeres cotidianos 

no trabalho na loja. K. parece apenas tentar levar a vida de um modo que se pode chamar de 

normalidade: o trabalho na loja, as reuniões com amigos do círculo literário, o cuidado com a 

família em sua própria casa. No entanto, a partir do momento em que sua filha é tragada pelo 

“sumidouro de pessoas” (KUCINSKI, 2012, p. 27), anos depois do episódio dos primeiros 

óculos, K. é levado a reviver lembranças que até então “julgava soterrada[s] sob os escombros 

da memória” (KUCINSKI, 2012, p. 39). A questão da latência parece se apresentar nesta 

ocasião, já que K. irá reviver a perda da irmã e a partida forçada para o exílio de sua terra natal 

apenas em outro tempo, em outro lugar. 

Voltando às discussões teóricas sobre o trauma, Aleida Assmann, em Espaços da 

recordação: formas e transformações da memória cultural, procurou investigar as escritas do 

corpo e atentou-se para a inscrição de memórias traumáticas por meio da escrita. De acordo 

com a estudiosa, em sociedades arcaicas, as feridas e as cicatrizes no corpo de soldados eram 

consideradas marcas poderosas de preservação da memória de batalhas, sendo esta memória 

corporal mais confiável do que a memória mental, a qual se enfraquece com o passar do tempo 

(ASSMANN, 2011, p. 264). Essa memória promovia certa integração e identificação entre os 

soldados feridos, pois criava-se um sentimento de pertencimento a um grupo social, a partir do 

qual os feridos poderiam contar as glórias das guerras de que fizeram parte, tendo seus feitos 

transmitidos para gerações posteriores. Assmann contrapõe tal memória, evocada pelas feridas 

de guerra de soldados em sociedades arcaicas, à escrita da ferida do trauma, a qual, por outro 

lado, é uma forma de inscrição que “destrói a possibilidade de uma formação de identidade” 

(ASSMANN, 2011, p. 267). 

 Tal questão se explicita nas memórias de sobreviventes das Grandes Guerras Mundiais 

e dos campos de concentração nazistas. Ao analisar os escritos de Ruth Klüger, que passou pela 
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experiência do horror concentracionário, Aleida Assmann concentra-se na imagem de uma bala 

de chumbo presa junto ao corpo, a qual não é possível extrair. Klüger evoca tal imagem para se 

referir à lembrança de quando esteve em Auschwitz e do modo como isso passou a defini-la, a 

determiná-la, embora fosse natural de Viena. Enquanto Viena é, para ela, seu lugar de origem, 

Auschwitz é um estranho intruso em suas memórias, estando, não obstante, profundamente 

ligado a elas. Tal dimensão paradoxal do trauma leva Assmann (2011, p. 279) a afirmar: 

“embora uma parte inalienável do homem, o trauma não é assimilável na estrutura identitária 

da pessoa, é um corpo estranho que estoura as categorias da lógica tradicional: ao mesmo tempo 

interna e externamente, presente e ausente”. 

 Como ressaltei anteriormente, os estudos sobre o trauma se aprofundaram na Europa 

nas primeiras décadas do século XX, quando médicos e psicanalistas passaram a se atentar para 

o trauma de guerra, na tentativa de desenvolver um tratamento para o sofrimento mental de 

sobreviventes. Assmann (2011, p. 297) aponta que essa variação do trauma foi diagnosticada 

durante os eventos ocorridos na Primeira Guerra Mundial, quando soldados voltaram das 

trincheiras profundamente perturbados com a experiência, apresentando sintomas como 

depressão, amnésia e insônia.  

Com o fim das Grandes Guerras Mundiais e com a libertação de prisioneiros de campos 

de concentração, novos estudos focalizando o trauma presente nos relatos de sobreviventes da 

Shoah foram realizados, trazendo novos elementos para as discussões teóricas sobre o trauma. 

Seligmann-Silva (2016, p. 141) elenca, a partir dos escritos do psicanalista Werner Bohleber, 

as principais consequências dos estudos específicos de sobreviventes da Shoah para a teoria do 

trauma, tais como o luto inconcluso que desencadeia a melancolia, a dupla realidade que 

aprisiona os sobreviventes, os quais ora estão no tempo presente, ora voltam psiquicamente a 

Shoah, e a incapacidade dos sobreviventes em elaborar os traumas sofridos, mesmo após a 

passagem de décadas, legando às novas gerações os traumas que marcaram seus familiares.  

Em K., no capítulo intitulado “O abandono da literatura”, é possível perceber um 

acontecimento semelhante relacionado a essa última questão ressaltada por Seligmann-Silva. 

K. não consegue transpor para a escrita os acontecimentos que lhe marcaram, isto é, a perda da 

filha pela ditadura e o fato de ele mesmo ter se tornado uma vítima do sistema repressivo.  

O pai da filha desaparecida se torna um fardo para a repressão, a partir do momento em 

que vai a público, luta e grita sem temor por justiça, na tentativa desesperada de encontrar 

respostas. Tocar nesse pai, que “marcha com destemor empunhando cartazes na cara da 
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ditadura, desdenhando a polícia; desfila como as mães da Praça de Maio22, mortas-vivas a 

assombrar os vivos” (KUCINSKI, 2012, p. 90), colocaria em evidência o crime que se quer 

fazer esquecer. Trata-se do paradoxo da imunidade que é abordado pelo narrador no capítulo 

“Imunidades, um paradoxo”: 

 

O sorvedouro de pessoas não para, a repressão segue cruenta, mas o pai que procura 
sua filha teme cada vez menos. Desgraçado mas insolente, percebe então o grande 
paradoxo da sua imunidade. Qualquer um pode ser engolido pelo vórtice do 
sorvedouro de pessoas, ou atropelado e despejado num buraco qualquer, menos ele. 
Com ele a repressão não mexe, mesmo quando grita. Mexer com ele seria confessar, 
passar recibo (KUCINSKI, 2012, p. 90). 

 

 Apesar dessa imunidade inesperada, K. se torna vítima do sistema repressivo, não 

somente pelo fato de ter perdido sua filha para a ditadura e por lhe ter sido negado o direito de 

sepultá-la, mas também por ser ele vítima de tortura psicológica. As longas buscas infrutíferas 

que se arrastam por semanas e meses, além de toda a tortura psicológica feita pelo sistema 

repressivo, provocam-lhe um estado de cansaço emocional. Consequentemente, o escritor perde 

a esperança de encontrar a filha perdida. Tal experiência provocou-lhe um trauma, o qual abalou 

sua identidade. A explicação de Assmann (2011, p. 279), que ressaltei anteriormente, sobre a 

não assimilação do trauma na identidade da pessoa, elucida o momento em que K. observa a si 

mesmo na vitrine de um estabelecimento, enquanto marcha clamando por justiça: 

 

Ao deparar na vitrine da grande avenida sua própria imagem refletida, um velho entre 
outros velhos e velhas, empunhando como um estandarte a fotografia ampliada da 
filha, dá-se conta, estupefato, da sua transformação. Ele não é mais ele, o escritor, o 
poeta, o professor de iídiche, não é mais um indivíduo, virou um símbolo, o ícone do 
pai de uma desaparecida política (KUCINSKI, 2012, p. 90).    

 

Após um acontecimento funesto, o desaparecimento da filha, K. se tornou um símbolo 

que lhe é estranho e que não reconhece como parte de sua identidade. Ter se tornado familiar 

de uma desaparecida política já constitui sua identidade, mas se trata de uma coincidência 

terrível, causando-lhe choque diante do desconhecimento de si mesmo ao ver sua imagem 

espelhada. Conforme o tempo passa, K. continua marchando com a fotografia da filha, “mas os 

olhares de simpatia escassearão”, e, diante disto, “[o] pai que procurava a filha desaparecida já 

nada procura, vencido pela exaustão e pela indiferença. Já não empunha o mastro com a 

                                                           
22 Refere-se ao movimento de mães e avós na Argentina que começaram a se reunir, a partir de 1977, na Praça de 
Maio, em Buenos Aires. Elas buscavam informações sobre seus filhos e netos que haviam sido desaparecidos pela 
ditadura argentina. 
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fotografia. Deixa de ser um ícone. Já não é mais nada. É o tronco inútil de uma árvore seca” 

(KUCINSKI, 2012, p. 90-91).  

 A batalha contra o poderoso sistema repressivo inatingível e intransponível, que faz 

pessoas desaparecerem sem deixar vestígios, leva K. à exaustão diante da derrota. Restou a K. 

escrever literatura, a fim de lidar com seu trauma. No entanto, como destaquei anteriormente, 

o personagem não consegue compor um relato de sua catástrofe, mesmo partindo do 

procedimento que lhe era rotineiro para iniciar a escrita de uma nova obra, o qual consistia em 

anotar “observações pontuais no momento mesmo que surgiam, em pequenos pedaços de 

papelão recortados das caixas de camisas vazias; numa segunda etapa reuniria essas cartolinas 

em montinhos distintos e comporia sua narrativa, sempre em iídiche, sempre à mão” 

(KUCINSKI, 2012, p. 132).  

 Considerando as diferenças entre o contexto dos sobreviventes da Shoah e o caso 

específico dos familiares de mortos e desaparecidos políticos da ditadura brasileira, parece que 

existem semelhanças entre a cena protagonizada por K., que não consegue elaborar seu trauma, 

e a impossibilidade de libertados em lidarem com os eventos que testemunharam nos campos 

de concentração nazistas. Quando K. percebe que “[n]ão conseguia expressar os sentimentos 

que dele se apossaram em muitas das situações pelas quais passara” (KUCINSKI, 2012, p. 132), 

o escritor experiente abandona a literatura iídiche, antes objeto de sua profissão, para legar, às 

netas, seu trauma. 

 

Naquela noite K. rasgou os cartões de anotações; picou-os em pedacinhos miúdos para 
que deles nada restasse e atirou tudo ao lixo. Jurou nunca mais escrever em iídiche. 
Quase deu razão a Ben Gurion23, que acusou o iídiche de língua dos fracos, dos que 
se deixaram matar sem reagir, como se já esperassem uma punição por culpas sabidas 
ou não sabidas. 
 Também foi empurrado a essa decisão por um acaso: queria relatar às netas 
em Eretz Israel tudo o que havia acontecido. E as netas não conheciam o iídiche, só o 
hebraico. Naquela mesma noite, K. escreveu sua primeira carta à neta em Eretz Israel, 
em hebraico impecável, como ele aprendera de criança no heder24. Assim, não era 
mais o escritor renomado a fazer literatura com a desgraça da filha; era o avô legando 
para os netos o registro de uma tragédia familiar (KUCINSKI, 2012, p. 134). 

 

 Didi-Huberman (2017, p. 71), em seu relato filosófico de viagem, quando visitou 

Auschwitz portando uma câmera fotográfica, no ano de 2011, confidencia ao leitor que seus 

avós pereceram naquele lugar e que sua mãe “perdeu toda a faculdade de tocar no assunto”. O 

filósofo mostra, em poucas linhas, como os acontecimentos em Auschwitz afetaram não apenas 

                                                           
23 Trata-se de David Ben-Gurion, primeiro-ministro do governo de Israel.  
24 Instituição de ensino primário tradicional de comunidades judaicas na Europa oriental. Tinham como objetivo 
ensinar às crianças as práticas religiosas judaicas e a língua hebraica.  
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seus avós, vítimas diretas da barbárie, mas também toda a sua família e a si próprio. Parece que 

a cena de K. legando às netas o seu trauma sugere um movimento semelhante, qual seja, o de 

que a ditadura civil-militar constituiu uma catástrofe histórica que não foi plenamente elaborada 

pelas diversas vítimas, sejam os torturados, que sentiram na pele a brutalidade da repressão, 

sejam os familiares de mortos e desaparecidos políticos, estes que permanecem, décadas após 

a redemocratização no Brasil, sem respostas e sem possibilidade de justiça para seus ausentes. 

Por ser um trauma que não foi possível balancear e distribuir seu peso, a cena no romance de 

Kucinski sugere que as novas gerações herdaram tal ferida que ainda sangra e não se encontra 

cicatrizada. 

Volto agora a discorrer sobre a teoria do trauma. Márcio Seligmann-Silva (2016, p. 144) 

afirma que os estudos de Freud acerca dos soldados que voltaram das trincheiras durante a 

Primeira Grande Guerra causaram maior impacto em outras áreas que não a psicanálise. Ele 

destaca a ideia do real, na esteira de Lacan, visto como um desencontro, algo que nos escapa, 

que foge à simbolização, para destacar a relevância dos estudos psicanalíticos do trauma para a 

literatura. O trauma e a literatura se encontram na medida em que a literatura procura caminhos 

que levem a esse real que escapa (SELIGMANN-SILVA, 2016, p. 145). 

Os estudos teóricos sobre o trauma são, assim, interdisciplinares, em que se encontram 

áreas como literatura, direito, psicologia, filosofia e história. Shoshana Felman, em O 

inconsciente jurídico: julgamentos e traumas no século XX, também é uma importante autora 

que pensou sobre o trauma e trabalhou com diferentes perspectivas para analisar os julgamentos 

de O. J. Simpson e de Eichmann, considerando os escritos de três pensadores principais, os 

quais serviram de norte para suas reflexões: Freud, Walter Benjamin e Hannah Arendt. Felman 

(2014, p. 24) escolheu analisar os dois julgamentos porque “neles o direito [...] encontra-se 

respondendo a, ou involuntariamente envolvido com, processos que são inacessíveis à 

consciência ou para os quais a consciência é propositadamente cega. O que precisa ser ouvido 

na corte é precisamente o que não pode ser articulado na linguagem jurídica”. Tal limitação da 

linguagem jurídica tem a ver com os efeitos do trauma em julgamentos históricos, em casos de 

traumas coletivos que fizeram parte do espaço do tribunal e que, na visão da autora, 

apresentaram os limites do direito e tiveram impacto significativo na cultura. 

Felman destaca, assim, que os testemunhos literários surgem como uma dimensão capaz 

de complementar sentidos jurídicos, quando aliados ao trauma e a conceitos da área do direito. 

Ela afirma: 
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A literatura traz uma dimensão de encarnação concreta e uma linguagem do inacabado 
que, em contraste com a linguagem jurídica, abarca não a clausura, mas precisamente 
o que num dado caso jurídico recusa ser contido e não pode ser fechado. É em relação 
a essa recusa do trauma de ser enclausurado que a literatura faz justiça (FELMAN, 
2014, p. 28). 

 

 É interessante pensar na literatura como este espaço possível de expressão de injustiças. 

Embora limitada, a literatura se abre aos silêncios, impostos pelas experiências traumáticas, 

para que possa endereçar a incontáveis leitores de diversas culturas, diferentes vozes que 

choram, que trazem, via linguagem artística, o peso e a dor do trauma. A perpetuação do silêncio 

se desdobra na permanência da experiência do trauma, a qual só pode tomar forma a partir de 

um encontro com o outro. Isto se explicita no trecho de abertura do capítulo “Sobreviventes, 

uma reflexão”, do romance K., no qual a existência do silêncio sobre suas perdas, tanto por 

parte de K. como por parte de sua esposa, indica a dor presente nos acontecimentos que 

marcaram os personagens e que não foi possível ser compartilhada: 

 

Embora cada história de vida seja única, todo sobrevivente sofre em algum grau o mal 
da melancolia. Por isso, não fala de suas perdas a filhos e netos; quer evitar que 
contraiam esse mal antes mesmo de começarem a construir suas vidas. Também aos 
amigos não gosta de mencionar suas perdas, e, se eles as lembram, a reação é de 
desconforto. K. nunca revelou a seus filhos a perda de suas duas irmãs na Polônia, 
assim como sua mulher evitava falar aos filhos da perda da família inteira no 
Holocausto (KUCINSKI, 2012, p. 161). 

   

 Volto agora a discorrer sobre o estudo de Felman. Em uma análise inovadora e inusitada, 

ela aproxima o julgamento de O. J. Simpson, ex-jogador de futebol americano acusado de matar 

a esposa, da narrativa de Tolstói, A sonata a Kreutzer, a qual conta a história de um triângulo 

amoroso que culmina no assassinato da esposa do protagonista e que foi cometido por ele. Tanto 

no caso literário como no caso jurídico, havia um triângulo amoroso formado pela esposa, 

marido e um terceiro homem, este visto como uma ameaça para o casamento, marcado por 

ciúmes e episódios de violência doméstica. Além disso, tanto o assassinato de Nicole Brown, 

esposa de Simpson, como o da esposa da narrativa de Tolstói, foram cometidos a faca: “o 

esfaqueamento é explicitamente descrito como um ato sexual destrutivo, uma penetração 

erótica forçada com uma faca” (FELMAN, 2014, p. 109). 

 Em ambos os casos, os maridos são absolvidos da acusação de terem matado suas 

próprias esposas, a despeito das provas, e é a partir disto que Felman (2014, p. 111) discorre 

sobre o “fracasso do julgamento”. Para a autora, que recorre à cena do julgamento do 

protagonista de Tolstói para embasar seus argumentos, a justiça, tanto no caso literário como 

no caso de O. J. Simpson, foi cega com relação a um trauma que se repete historicamente e 
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juridicamente: a violência contra mulheres, muitas vezes vítimas de seus próprios maridos e 

companheiros.  

 Felman (2014, p. 118) afirma que ambos os casos, marcados pelo evento traumático que 

se apresenta na cena do julgamento, têm veredictos que fazem repetir o trauma. A justiça que, 

conforme se sabe, aparentemente é cega, imagem que remete à imparcialidade, 

independentemente de raça, gênero, classe ou qualquer outro tópico que culmina na exclusão e 

na violência, vê-se confrontada diante das evidências que comprovavam a violência doméstica 

no caso Simpson e da cena literária no caso do julgamento em Tolstói. Neste, a justiça não se 

esforçou em ver as provas que comprovavam a violência doméstica; naquele, o advogado de O. 

J. Simpson argumentava que ocorreram apenas um ou dois episódios de violência, minimizando 

a gravidade da situação. O que Felman chama de fracasso do julgamento tem relação com tal 

negação dos jurados em, com efeito, ver os golpes que provocam o trauma nas vítimas. Os 

veredictos destes casos, portanto, “são traumáticos pelo fato de negarem, realmente, o próprio 

trauma que se supunha que o julgamento remediaria” (FELMAN, 2014, p. 115, grifos da 

autora).   

Felman segue sua argumentação diferenciando o direito e a literatura a partir da maneira 

pela qual lidam com o abismo, o qual possui uma “profundidade obscura” (FELMAN, 2014, 

p. 122, grifos da autora), metáfora que, de acordo com a autora, percorre todo o texto literário 

de Tolstói e que remete a algo que não pode ser visto, que é insondável, enigmático, tal como 

o trauma. O direito tenta construir uma ponte sobre tal abismo, para esconder as falhas no 

momento em que deve prestar contas à sociedade, enquanto que a literatura revela 

“violentamente o que estava precisamente coberto, encerrado ou dissimulado pelo julgamento 

legal. O texto literário escancara o abismo de maneira a nos permitir examinar, mais uma vez, 

sua profundidade e ver sua ausência de fundo (insondabilidade)” (FELMAN, 2014, p. 128, 

grifos da autora).  

Neste ponto, gostaria de destacar o conto “Você vai voltar pra mim”, de B. Kucinski, o 

qual dá título à sua coletânea de contos, cujo ponto de ligação é a temática da ditadura civil-

militar no Brasil. O enredo é centrado em uma mulher que vem sofrendo sessões de tortura 

enquanto é mantida prisioneira no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). A 

expressão que dá título ao conto, em uma leitura inicial, poderia remeter a uma fala de amor 

com relação à personagem, mas, ironicamente, tais palavras foram ditas pelo torturador da 

vítima, o que expõe o tom da narrativa de Kucinski.  

 Após um processo jurídico, as torturas são interrompidas e a personagem passa a ser 

alimentada, vestida e tratada com pomadas para se apresentar perante uma audiência no tribunal 
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de justiça: “Todos a querem bem-apresentada. Ia dar tudo certo, garantiram. Só precisava 

manter o controle. Não dizer nada, apenas negar as acusações do indiciamento. Ficar nisso” 

(KUCINSKI, 2014, p. 69). No decorrer da audiência, ela segue as recomendações que lhe foram 

repassadas, porém, quando é questionada pelo juiz auditor sobre uma confissão que ela teria 

assinado diante de um delegado, a qual contradiz uma resposta dada pela personagem, ela se 

descontrola e conta, aos gritos, que assinou a confissão porque foi torturada, falando também 

sobre a violência infligida a ela:  

 

Não conseguiu parar de falar. Mostrou os hematomas nos braços e nos tornozelos, 
falou das palmadas, dos choques nos seios e na vagina, da ameaça de estupro, da 
simulação de fuzilamento, dos afogamentos, dos onze dias na solitária. 

Por fim, falou da advertência do torturador. Disse que para lá não voltava, 
preferia morrer. Se a levarem de volta se mata, se atira pela primeira janela; se não 
tiver janela, se mata batendo a cabeça na parede; se não tiver parede, corta os pulsos; 
se não tiver com que cortar, morde com os dentes; se não der certo, faz greve de fome 
até morrer (KUCINSKI, 2014, p. 70). 

 

Depois de uma demorada negociação, o juiz ordena que a protagonista seja levada para 

um presídio feminino, que não o Dops, assinando o alvará “na frente de todos” (KUCINSKI, 

2014, p. 71). Após o término da audiência, o conto se encerra de modo trágico: 

 

De novo está só no camburão. Percebe que é o mesmo que a trouxe e se inquieta. 
Passa a observar o trajeto pela grade de ventilação. Vê, aterrorizada, entrarem pelo 
mesmo portão através do qual haviam saído para o tribunal. 

O camburão para, a porta se abre. 
O torturador diz, sorrindo: 
- Eu disse que você ia voltar pra mim, não disse? Vem, benzinho, vamos 

brincar um pouco. 
Ele a agarra pelas canelas e a arrasta para fora. 
Os outros em volta riem (KUCINSKI, 2014, p. 71). 

 

 De forma semelhante ao modo como, nas duas situações analisadas por Felman, o 

tribunal lida perante a clareza das evidências de violência, no conto de Kucinski, o julgamento 

é este espaço em que o trauma irrompe na cerimônia jurídica. A protagonista mostra os 

hematomas espalhados pelo corpo, provas visuais de que foi torturada, evento que lhe provocou 

trauma, mas aqueles que estão presentes na audiência se recusam a ver. Ela conta, em desespero, 

as sessões de tortura que sofreu e as ameaças de estupro: aqui, a violência de gênero se faz 

presente no conto, encenado no espaço do tribunal. A personagem também revela aos presentes 

que havia chegado ao limite, que se mataria para se livrar das torturas. Esta dolorosa ferida que 

se abre naquele momento faz com que a justiça tente simplesmente pôr um ponto final na 

questão. Apesar do alvará assinado pelo juiz, a protagonista volta para as mãos do torturador, 
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indicando não apenas que a repressão controlava todos os setores da sociedade brasileira, mas 

também destacando a questão da construção da ponte de que fala Shoshana Felman: o direito 

constrói uma ponte sobre o trauma, com o objetivo de fechá-lo, enclausurá-lo. Por outro lado, 

a literatura e, nesse caso, a literatura de Kucinski, nos leva a encarar o trauma, o qual invade a 

cena jurídica: a tortura sofrida pela protagonista antes do momento da audiência é evidenciada 

pelo seu relato desesperador; e a tortura voltou a ocorrer. Mesmo que o narrador não venha a 

descrever a cena de tortura pós-audiência, tal fato é possível inferir através do encerramento do 

conto. 

 Com Caruth, Felman, Seligmann-Silva e outros, nota-se que a literatura é um espaço de 

expressão possível do trauma, como tentei demonstrar neste tópico, relacionando as teorias 

desses autores com a literatura de Kucinski. É o que, me parece, a literatura brasileira que 

tematiza a ditadura tenta expressar: o trauma deixado por esta catástrofe brasileira, uma ferida 

que permanece aberta, ainda não cicatrizada. Além disso, considero curioso observar as 

inúmeras publicações de escritores que, no século XXI, se voltam a tal passado, uma questão 

recorrente na literatura recente. Resgato o aviso ao leitor dado por B. Kucinski (2014, p. 7), que 

antecede as narrativas presentes em Você vai voltar pra mim e outros contos: “Aos leitores mais 

jovens, não familiarizados com aqueles tempos, acredito que essas narrativas de cunho literário 

permitirão sentir um pouco a atmosfera de então, com nuances e complexidades que a simples 

história factual não conseguiria captar”. Aqui, Kucinski expõe sua preocupação em levar às 

novas gerações, posteriores à catástrofe, a atmosfera do passado ditatorial, o que indica não 

somente o trabalho de memória que pode ser feito, através da literatura, como também, gostaria 

de sugerir, a questão apontada por Caruth, de que o evento traumático é endereçado tardiamente 

ao outro, de que a experiência traumática se torna apreensível não no momento em que ocorre, 

mas sim em outro tempo. Parece-me, neste sentido, que Kucinski, décadas após a 

redemocratização do país, endereça aos leitores que não experienciaram a ditadura os traumas 

de quem a viveu, por meio da literatura. 

 

2.2 Representar o inimaginável 
 

Em Cascas, Georges Didi-Huberman conta para o leitor sobre uma viagem feita por ele, 

em 2011. O autor, em sua excursão, carregava uma câmera fotográfica. Ele fotografa flores que 

brotam na grama, pedaços de concreto, pedras e cascas de árvore, de maneira aparentemente 

casual, como um turista qualquer. As imagens poderiam indicar calmaria ou contemplação 

perante as paisagens de campos verdejantes, circundados por uma floresta de bétulas, mas as 
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fotos em questão adquirem outros significados, pois a deambulação de Didi-Huberman se deu 

em Auschwitz-Birkenau. Unindo as imagens da excursão com uma narrativa filosófica de 

viagem, Didi-Huberman traça reflexões, a partir de um texto fragmentado, tratando sobre o que 

podem dizer suas imagens do complexo de Auschwitz-Birkenau, este lugar que foi 

transformado em um museu para preservar a memória da Shoah e que atualmente recebe a visita 

de inúmeros turistas de diversas regiões do mundo. 

A palavra Birkenau designa, precisamente, um bosque de bétulas, espécie de árvore que, 

sob condições ideais de existência, pode viver mais de um século. Foi este nome “que os 

dirigentes do campo de Auschwitz julgaram por bem, como é sabido, dedicar especificamente 

ao extermínio das populações judaicas da Europa” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 11). Foi à 

sombra das bétulas que as mulheres nuas fotografadas por Alex marcharam para a morte, assim 

como milhares de prisioneiros.  

Didi-Huberman inicia seu livro com uma fotografia tirada em sua residência, na qual é 

possível vislumbrar três pedaços de casca dispostos sobre uma folha branca, os quais ele teria 

arrancado do tronco de uma bétula que se erguia em Auschwitz-Birkenau. As cascas são, à 

primeira vista, insignificantes. No entanto, podem dizer algo, mesmo que apenas de forma 

superficial. Elas podem ser dotadas de vida e de significado. Segundo o autor, durante a 

Antiguidade e a Idade Média, as cascas das bétulas eram utilizadas como material para escrita 

(DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 15). Ferramenta que serviu de suporte à escrita, Didi-Huberman 

pensa nas cascas como um local de inscrição da memória, que no caso das cascas de Auschwitz-

Birkenau, remetem a um passado doloroso: “elas são o que algumas aparas de casca de árvore 

são para um único tronco: lascas de pele, carne germinando” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 

72). A comparação das cascas com pedaços de carne sugere, precisamente, a dor que advém da 

memória traumática de um passado que atinge Didi-Huberman em nível individual e familiar, 

mas também que alcança o leitor, o qual lê o livro e olha, à distância, em um outro lugar e em 

outro tempo, para a imagem das cascas. 

Como pontuei no início deste capítulo, os avós de Didi-Huberman foram assassinados 

em Auschwitz-Birkenau, o que indica a dimensão pessoal que o passeio pelo complexo 

concentracionário tem para o autor. Ao refletir sobre a fotografia das cascas, ele se pergunta: 

“Eu morto, o que pensará meu filho quando topar com esses resíduos?” (DIDI-HUBERMAN, 

2017, p. 10). É justamente neste sentido que Didi-Huberman trabalha suas reflexões, isto é, a 

partir de um olhar atento aos resíduos, ao chão, aos restos, aos objetos que não estão explícitos, 

segredados ao solo, e o que tais vestígios têm a nos dizer no presente. Trata-se de um tipo de 
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olhar que o autor assemelha, na esteira de Walter Benjamin, ao trabalho de um arqueólogo, o 

qual procura restos da memória soterrados, protegidos pela terra. 

Didi-Huberman afirma que caminhar por Auschwitz, este local de memória, é visitar 

um lugar documentado por historiadores e que possui uma paisagem calma, fato que levaria os 

visitantes a pensar que os mortos já não estão mais ali. Olhando como um arqueólogo, no 

entanto, vê-se o contrário: “A destruição dos seres não significa que eles foram para outro lugar. 

Eles estão aqui, decerto: aqui, nas flores dos campos, aqui, na seiva das bétulas, aqui, neste 

pequeno lago onde repousam as cinzas de milhares de mortos” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 

62). As cascas da bétula e sua aproximação imagética com lascas de carne possuem relação 

também com este fato: a incomensurável dor dos corpos de milhares de mortos que ainda 

residem, em cinzas e ossos, no território de Auschwitz. 

As quatro fotografias dos membros do Sonderkommando, tratadas por Didi-Huberman, 

em Imagens apesar de tudo, mostram uma parcela do que foi o inferno em Auschwitz-Birkenau 

e causam choque. Diante de tal horror, a pergunta que Didi-Huberman escreve acerca de seu 

filho pode ser elaborada de outro modo: O que pensamos quando nos deparamos com os restos 

de Auschwitz? O que as fotografias de Auschwitz, encontradas enterradas nas proximidades do 

destruído crematório V, nos dizem no presente? 

Susan Sontag, em Diante da dor dos outros, procurou refletir sobre o que nos dizem 

imagens de guerra, de destruição, de catástrofe. Ela destaca um traço definidor da vida 

contemporânea, o de que somos bombardeados por informações diariamente, contendo, muitas 

vezes, fotografias da guerra, da dor de outros: “As informações sobre o que se passa longe de 

casa, chamadas de ‘notícias’, sublinham conflito e violência [...] [,] aos quais se reage com 

compaixão, ou indignação, ou excitação, ou aprovação, à medida que cada desgraça se 

apresenta” (SONTAG, 2003, p. 20).  

A fotografia de guerra, ao longo de sua história, foi se aprimorando para fotografar o 

momento exato da morte, a exemplo da foto de 1936, de Robert Capa, durante a Guerra Civil 

Espanhola, na qual um soldado teria levado um tiro na cabeça, no mesmo instante em que Capa 

teria fotografado o evento. A relação da imagem com a morte atingiu parâmetros perturbadores 

na Guerra do Vietnã, quando a guerra passou a ser televisionada, transmitida ao vivo e em cores 

para pessoas em suas casas. Sontag (2003, p. 23-24) fala sobre “uma cultura em que o choque 

se tornou um estímulo primordial de consumo e uma fonte de valor”. Imagens de guerra 

orientam, neste sentido, os olhares, para chocar os que estão distantes da devastação. Para além 

disso, o olhar direcionado às imagens de guerra será diferente a depender de quem está sendo 

colocado para ser visto. Sontag (2003, p. 62-63) argumenta que a imagem pode apresentar a 
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morte de um outro de forma frontal, sem a necessidade de cobrir ou virar o corpo de costas para 

a câmera, um ato de dignidade que não é direcionado a todos. Nestes casos, a imagem mostra 

completamente o corpo sem vida. Tal corpo geralmente é um corpo colonizado, de origem 

africana ou asiática. Desta maneira, o espetáculo que se fazia em exposições organizadas nas 

capitais da Europa, entre os séculos XVI a XX, se repete, no qual pessoas de países ditos 

exóticos eram exibidas como animais em um zoológico.  

A experiência de ver imagens de catástrofes faz parte da vivência contemporânea. 

Atualmente, diante da profusão de imagens de catástrofes que são disponibilizadas 

rotineiramente através das mídias, talvez olhar para as fotos de Alex não cause espanto, nem 

indignação, no observador contemporâneo. Um caso de fortes imagens recorrentes de uma 

catástrofe se deu neste início da segunda década do século XXI, quando uma pandemia global 

de proporções nunca antes vistas afetou o mundo, em níveis mais graves em certas regiões do 

que em outras. Diariamente, dados assustadores indicavam aumento no número de infectados 

e mortos. Imagens de corpos espalhados pelas ruas de Guayaquil, Equador e de necrotérios 

superlotados em Bergamo, na Itália, alertavam para a destruição que tal vírus causava. No 

Brasil, imagens de pessoas morrendo nos corredores de hospitais por falta de oxigênio, em 

Manaus, evidenciavam a catástrofe em curso no país, negligenciada pelo próprio presidente da 

república. 

Diante de tudo isso, o que pensar quando encaramos as imagens dos membros do 

Sonderkommando, décadas após a tomada das fotografias? Me parece que as imagens de 

Auschwitz impõem a quem as olha uma tarefa, dado o fato de que sua existência se coloca 

contra a própria maquinaria concentracionária nazista, a qual funcionava para destruir qualquer 

rastro. Gostaria de sugerir, ademais, que as operações de eliminação e repressão ao inimigo na 

ditadura brasileira funcionavam de forma semelhante a tal lógica, como já discuti no capítulo 

anterior deste trabalho. Na América Latina, por um lado, havia a repressão na Argentina, que 

contava com a presença massiva de campos concentracionários, os quais fizeram seres humanos 

desaparecerem, como mostra Pilar Calveiro, em Poder e desaparecimento. Por outro, lugares 

como a Casa da Morte, em Petrópolis, ainda que menos frequentes do que no caso argentino, 

comprovam a existência de centros clandestinos de tortura e extermínio que operavam sob a 

lógica de eliminar sem deixar rastros, em pleno território brasileiro. 

O trabalho do fotógrafo argentino Gustavo Germano, que compôs o ensaio Ausênc’as, 

lidou com a tentativa de captar, pela imagem, o paradoxo da dolorosa presença da ausência, 

provocado pelo desaparecimento político. Ele perdeu seu irmão, desaparecido durante a 

ditadura argentina, e entre os anos de 2006 a 2017, recolheu imagens de famílias afetadas pelo 
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desaparecimento forçado nas ditaduras latino-americanas. No ano de 2012, Germano 

apropriou-se de fotografias de familiares de desaparecidos políticos no Brasil. O projeto 

consiste em formar dípticos, no qual, na primeira imagem, localizada à esquerda, uma vítima 

da ditadura está presente, e na segunda, à direita, fotografia recriada décadas depois, o 

desaparecido está ausente.  

 No díptico da família Germano (Figura 1), na imagem à esquerda, vemos quatro 

crianças, entre elas Eduardo Germano, o mais alto em comparação às outras, que não se 

encontra na foto à direita, com os irmãos já adultos. Desaparecido em 1976, Eduardo Germano 

está entre os 30 mil mortos e desaparecidos da ditadura argentina. Com relação ao díptico de 

Ana Rosa Kucinski Silva (Figura 2), irmã do escritor Bernardo Kucinski, ela encontra-se 

sentada na fotografia à esquerda. Sua ausência é sentida quando o espectador compara a 

primeira imagem com a da direita, feita em 2012, no mesmo local. Gustavo Germano recria, 

assim, as mesmas fotos do álbum de sua família e da família Kucinski, ressaltando a presença 

da ausência de Eduardo e Ana Rosa, através dos dípticos. O ensaio Ausênc’as mostra a 

permanência da memória do desaparecimento forçado, um evento traumático que afeta o direito 

ao luto do núcleo familiar ligado ao desaparecido. Germano constrói, também, uma espécie de 

testemunho imagético das ditaduras latino-americanas, pontuando a presença dos espectros no 

vazio sentido pelas famílias, décadas após seus desaparecimentos.  

 

 

 

Figura 1 - Díptico dos irmãos Germano que compõe o ensaio Ausênc’as (Argentina) 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.gustavogermano.com/portfolio/ausencias-argentina-2006/>. 

 Acesso em: 01 jul. 2021.  
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Figura 2 - Díptico de Ana Rosa Kucinski que compõe o ensaio Ausênc’as (Brasil) 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.gustavogermano.com/portfolio/ausencias-brasil-2012/>.  

Acesso em: 01 jul. 2021. 
  

  

Os dípticos da família Germano (Figura 1) e de Ana Rosa Kucinski (Figura 2) parecem 

demandar um olhar semelhante ao que as imagens de Alex exigem. Embora as fotografias não 

tenham sido tiradas pelos próprios desaparecidos, penso que o trabalho de Gustavo Germano – 

de recuperar fotos constantes em álbuns de família, nas quais os desaparecidos se fazem 

presentes, apenas para recriá-las, no mesmo local, mas em outro tempo –, indica a presença da 

ausência de corpos que foram desaparecidos. Por mais que os dípticos de Germano não tenham 

sido guardados em segredo sob o solo, como as fotos enterradas de Alex, olhá-los parece 

colocar aquele que olha diante do que restou das ditaduras latino-americanas: os desaparecidos, 

estes que não estão nem vivos nem mortos, estes que se encontram em um não-lugar, que se 

fazem presentes, dolorosamente, através de suas ausências.     

Quando Didi-Huberman sobe à guarita principal em Birkenau e fotografa, por uma 

janela, a rampa onde eram feitas as triagens, ele olha e imagina como isto acontecia. Ele pensa 

sobre a seleção que era feita rotineiramente por soldados SS para escolher aqueles que viveriam 

sob condições precárias, a fim de cumprir trabalho forçado, e aqueles que seriam mandados 

diretamente às câmaras de gás: 
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Olhei, era inimaginável e simples ao mesmo tempo. Descortinando, ao longe, a rampa 
de triagem – com um grupo rarefeito de turistas na aleia frontal –, senti claramente o 
inimaginável da realidade passada (a tragédia das triagens) como o inimaginável do 
ponto de vista passado (a verificação, diante da mesma janela, do funcionamento 
correto das coisas por parte dos SS de plantão). O inimaginável, no caso das vítimas, 
foi a impossibilidade de forjar uma imagem clara dos minutos que se seguiriam, que 
iriam consumar – consumir – seu destino. Ou então a recusa, no caso do SS de plantão, 
a imaginar a humanidade dos homens, mulheres e crianças que ele observava do alto 
e a distância. Mas hoje, para mim, nesta página, para qualquer um diante de um livro 
de história ou no território de Auschwitz, é a necessidade de não se resignar a esse 
impasse da imaginação, esse impasse que foi precisamente uma das grandes forças 
estratégicas – via mentiras e brutalidades – do sistema de extermínio nazista (DIDI-
HUBERMAN, 2017, p. 30-31). 

 

O impasse da imaginação de que fala Didi-Huberman se relaciona com o testemunho de 

Primo Levi, que apontou para a questão da impossibilidade de transmissão da experiência 

traumática nos campos de concentração nazistas. A cena em que Levi narra o sonho frequente 

de que voltava para casa, após sua libertação de Auschwitz, e sua família se retirava da mesa 

para não ter que ouvir sua narração insuportável, evoca essa necessidade de transmissão. 

Destaco outro momento do testemunho de Levi, no qual o escritor se recorda de sua chegada 

em Auschwitz e pensa sobre a condição inimaginável a que foi submetido, situação que ele 

descreve como a própria aniquilação da sua humanidade, após ter perdido todos os pertences, 

inclusive os cabelos e o nome, este substituído por um número. 

  

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para 
expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase 
profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo. Mais para baixo não é 
possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar (LEVI, 
1988, p. 32).   

 

Nesta cena, ainda que Levi aponte para a impossibilidade de tradução do evento 

traumático, de não conseguir narrar a experiência utilizando sua língua, para ele limitada 

quando recorre a ela, a própria língua é a ferramenta utilizada por ele para escrever seu 

testemunho. É possível perceber a existência de um dilema entre necessidade e impossibilidade 

para representar a experiência da Shoah, dilema que marca os testemunhos de sobreviventes. 

Para Seligmann-Silva, a permanência de tal questão implica impossibilidade em separar 

memória e esquecimento: por um lado, os testemunhos querem fugir do passado, por meio de 

um mergulho na linguagem e, por outro, procura-se, através do próprio testemunho, da própria 

ação de lembrar o passado doloroso, “a libertação da cena traumática” (SELIGMANN-SILVA, 

2000, p. 90). A libertação dos campos não deve ser vista apenas no sentido comumente 

atribuído, qual seja, o de que a guerra terminou e que os prisioneiros estão livres para sair dos 

limites das cercas de arame farpado. “[L]ibertação significa luta pela sobrevivência, pelo ver-
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se livre do passado e por liberar esse passado da sua terrível presença e literalidade” 

(SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 90). 

Em seu famoso ensaio “O narrador”, Walter Benjamin já apontava para o problema de 

transmitir aquela experiência que é indizível, ao elaborar uma comparação entre o narrador 

tradicional, que está em vias de extinção, e o do romance. O narrador tradicional seria aquele 

cuja origem se dá na tradição oral, através das experiências que acumula ao longo de sua 

trajetória de vida, enquanto o narrador do romance estaria ligado à ideia de informação e de 

novidade. Para Benjamin, “são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” 

(BENJAMIN, 2012, p. 213). Ele defende a ideia de que o narrador tradicional se divide em dois 

tipos: o marinheiro, aquele que viaja para diversos lugares e acumula narrativas das diferentes 

culturas a que teve acesso, e o camponês sedentário, capaz de retratar o cotidiano, 

correspondente ao lugarejo em que vive. Segundo Benjamin, a verdadeira narrativa “traz 

sempre consigo [...] uma utilidade. Essa utilidade pode consistir por vezes num ensinamento 

moral, ou numa sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida – de qualquer 

maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos ao ouvinte” (BENJAMIN, 2012, p. 

216).  

A morte da sabedoria, essa capacidade de transmitir experiências para aqueles que 

ouviam as narrativas, estaria ligada, com efeito, aos avanços tecnológicos e à Primeira Guerra 

Mundial. Não por acaso, Shoshana Felman (2014, p. 28) considerou Benjamin como um teórico 

do trauma, um pensador que esteve atento aos efeitos do choque provocados pela experiência 

da guerra. O silêncio que Benjamin deixa entrever em seu ensaio está ligado à mudez dos 

soldados que voltaram das trincheiras e não conseguiram comunicar suas experiências, 

deixando seus traumas na esfera privada: “O que emergiu das torrentes de destruição – do 

barulho das explosões – foi somente a mudez do corpo em sua vulnerabilidade absolutamente 

impotente, desamparada. Ressoando com essa mudez do corpo está a mudez do narrador” 

(FELMAN, 2014, p. 56).  

Na leitura de Jeanne Marie Gagnebin sobre o ensaio de Benjamin, ela afirma que é 

possível entrever “uma outra narração, uma narração nas ruínas da narrativa, uma transmissão 

entre os cacos de uma tradição em migalhas” (GAGNEBIN, 2009, p. 53). Essa outra forma de 

narrar estaria ligada à figura do trapeiro, um narrador/historiador que não coleta mais grandes 

ações humanas, mas que está atento aos rastros do passado, recolhendo tudo que a história 

oficial, que é dominante e, sugiro, opressora, não faz questão de recordar: “Essa tarefa 

paradoxal consiste, então, na transmissão do inenarrável, numa fidelidade ao passado e aos 
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mortos, mesmo – principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu sentido” 

(GAGNEBIN, 2009, p. 54). 

Quando Didi-Huberman afirma que qualquer um diante de um livro relacionado a Shoah 

não deve se conformar com o impasse da imaginação, ele defende a ideia de que é necessário 

imaginar. Tendo em vista que o maquinário nazista intentava destruir a possibilidade da 

memória, da elaboração do testemunho, de imagens da Shoah, deve-se imaginar. “Não dá para 

imaginar”, escreveu Levi (1988, p. 32), logo nas primeiras páginas de É isto um homem?, acerca 

da condição de desumanização que se encontrava, mas, mesmo assim, ele continua escrevendo 

seu testemunho, não apenas para tentar se libertar da experiência do trauma, mas para que outros 

possam imaginar.  

 De maneira semelhante, guardadas as especificidades contextuais de cada caso, gostaria 

de propor que, diante de um livro sobre a ditadura militar no Brasil, também é necessário 

imaginar. Em K., B. Kucinski trata da questão da culpabilização que recai sobre os familiares 

de mortos e desaparecidos políticos, no capítulo “Sobreviventes, uma reflexão”. Neste capítulo, 

tem-se uma pausa na narrativa da busca de K. pela filha, e o narrador apresenta ao leitor uma 

reflexão sobre “a culpa de ter sobrevivido” (KUCINSKI, 2012, p. 162). Embora o capítulo se 

inicie mencionando K. e sua família, o narrador logo passa a dar a ver um nós, como se estivesse 

incluindo a si mesmo em um grupo, qual seja, o de sobreviventes da ditadura: “Milan Kundera 

chamou de ‘totalitarismo familiar’ o conjunto de mecanismos de culpabilização desvendados 

por Kafka. Nós poderíamos chamar o nosso de ‘totalitarismo institucional’” (KUCINSKI, 2012, 

p. 162-163).   

O narrador propõe este termo, “totalitarismo institucional”, para falar sobre os 

mecanismos de culpabilização do Estado, que se eximiu da responsabilidade de investigar os 

crimes relacionados à ditadura, levando os sobreviventes a individualizarem seus traumas, 

mantendo-os na esfera privada e culpando a si mesmos pelas perdas que sofreram. Nas pegadas 

de Kundera, ele afirma que o personagem kafkiano Joseph K. mergulha em seu próprio passado 

familiar para tentar encontrar o erro cometido, o motivo de estar sendo processado. Parece haver 

aqui um comentário do narrador sobre a própria construção do protagonista do romance de 

Kucinski, pois K., no decorrer de sua busca funesta pela filha desaparecida, sente-se culpado e 

adentra profundamente nas memórias de seu passado, memória que julgava estarem soterradas, 

perdidas, como aquelas relacionadas à sua irmã Guida e sua morte na prisão em Wloclawek. O 

narrador pondera:  
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Porque é óbvio que o esclarecimento dos sequestros e execuções, de como e quando 
se deu cada crime, acabaria com a maior parte daquelas áreas sombrias que fazem crer 
que, se tivéssemos agido diferentemente do que agimos, a tragédia teria sido abortada. 
 Por isso, também as indenizações às famílias dos desaparecidos – embora 
mesquinhas – foram outorgadas rapidamente, sem que eles tivessem que demandar, 
na verdade antecipando-se a uma demanda, para enterrar logo cada caso. Enterrar os 
casos, sem enterrar os mortos, sem abrir espaço para uma investigação. Manobra sutil 
que tenta fazer de cada família cúmplice involuntária de uma determinada forma de 
lidar com a história. 
 O ‘totalitarismo institucional’ exige que a culpa, alimentada pela dúvida e 
opacidade dos segredos, e reforçada pelo recebimento das indenizações, permaneça 
dentro de cada sobrevivente como drama pessoal e familiar, e não como a tragédia 
coletiva que foi e continua sendo, meio século depois (KUCINSKI, 2012, p. 163). 

 

 Penso que as demandas por justiça e por um reconhecimento coletivo da catástrofe, 

feitas neste excerto, se relacionam com a atenção dada pelo romance aos desaparecidos: seja 

quando são representados através de fragmentos do tempo passado da narrativa, como nos 

capítulos “Os primeiros óculos” e “Livros e expropriação”, em que se fazem presentes a filha 

de K. e seu genro, ou quando são recordados por outros personagens, como no capítulo “A 

terapia”, em que a faxineira que trabalhava na Casa da Morte conta para uma psicóloga sobre a 

filha de K. O romance parece, portanto, colocar quem o lê diante dos restos da ditadura, os 

desaparecidos que, por terem tido negada a própria morte, continuam a assombrar o presente. 
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3. K. RELATO DE UMA BUSCA: A FERIDA NÃO CICATRIZADA 
 
 

E só agora percebe, naqueles recortes de tempo e espaço, 
como a filha fora um ser frágil. K. nunca imaginou que 
fotografias pudessem suscitar sentimentos assim fortes. 
Algumas parecem até querer contar uma história. Para ele, 
isso só conseguiam um Pushkin ou um Sholem Aleichem, 
com a força das palavras. Fotografias, ele antes pensava, 
eram apenas registros de um episódio, a prova de que aquilo 
aconteceu, ou retratos de pessoas, um documento. No 
entanto, ali estão fotografias da sua filha sugerindo 
delicadeza e sensibilidade. Parecem captar a alma da filha. 
Sentiu um quê de fantasmagoria nas fotografias da filha já 
morta, um estremecimento (KUCINSKI, 2012, p. 113-114). 

  

Em Diante da dor dos outros, Susan Sontag (2003, p. 26) afirmou que a fotografia 

possui duas funções contraditórias: ela não apenas registra um momento do real, mas também, 

ao mesmo tempo, dá testemunho, deixa embutido um ponto de vista. O fotógrafo, quando 

captura uma realidade, deixa ali sua interpretação daquela realidade. O processo de criação de 

fotografias, mesmo quando se pensa nas fotos que retratam catástrofes, pode vir marcado pelo 

cuidado do fotógrafo quanto à iluminação, à nitidez, dentre outros aspectos, os quais apontam 

para o traço pessoal constante no fazer fotográfico.  

No que tange à fotografia de guerras, Sontag fala algo sobre a existência de um apelo 

para que ela seja literal e o mais fiel possível à realidade que se está capturando, a fim de que a 

foto possa ser considerada mais autêntica. Tal demanda perpassa especialmente o trabalho de 

jornalistas, os quais, durante a cobertura de um conflito, por exemplo, devem estar com suas 

câmeras fotográficas a postos, para captar a primeira tragédia que surgir em seus caminhos. 

Entretanto, se a fotografia de um evento trágico passar por um preparo, após sua tomada, isso 

indicaria que o fotógrafo estaria imprimindo sua marca naquele retrato. O objeto, então, se 

aproximaria da arte, deixando a autenticidade de lado: “Na fotografia de atrocidades, as pessoas 

querem o peso do testemunho sem a nódoa do talento artístico, tido como equivalente à 

insinceridade ou à mera trapaça” (SONTAG, 2003, p. 26).  

Partindo do pressuposto de que se deve abandonar procedimentos próprios da 

composição fotográfica, técnicas que poderiam indicar uma estilização artística, as fotografias 

de guerra seriam, desta maneira, consideradas mais autênticas. Como exemplo, é possível 

pensar na fotografia de Huynh Cong Ut, que retrata crianças fugindo de uma aldeia, no Vietnã, 

por uma estrada, em pânico, após um bombardeio com napalm, substância altamente 

inflamável, feita à base de gasolina gelificada. A foto, tirada em 1972, tornou-se famosa por 

mostrar os horrores da Guerra do Vietnã, causando grande impacto internacional. Ut estava fora 
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da aldeia quando ocorreu o bombardeio e tirou a foto no momento exato em que as crianças 

corriam aos gritos, com densas nuvens de fumaça no horizonte. Essa foto explicita o que trata 

Sontag, em seu texto, pois nela é possível encontrar o tipo de autenticidade que é cobrado de 

um registro fotográfico, além de possuir um valor testemunhal, visto que o fotógrafo estava ali 

presente, no momento do bombardeio, retirando, daquela catástrofe, uma imagem. 

Por essa lógica, pensando nas imagens de Gustavo Germano, em seu projeto Ausênc’as, 

os dípticos contendo desaparecidos políticos e suas famílias nada teriam de autêntico. As fotos 

dispostas lado a lado das que pertencem aos álbuns das famílias que perderam seus ausentes 

foram recriadas décadas após sua tomada. Não obstante, nelas é possível sentir o peso do 

testemunho, na medida em que representam uma lacuna, que só é notada quando se olha a 

primeira foto e, logo após, a segunda. O estranhamento sentido por quem contempla os dípticos 

de Germano ocorre porque, de início, se vê uma foto que representa um momento comum de 

um passado familiar para, depois, constatar-se a ausência de um dos membros da foto anterior. 

No díptico da família Germano (Figura 1), por exemplo, na primeira imagem, os quatro irmãos 

estão dispostos lado a lado, enquanto, na segunda, vislumbram-se os mesmos personagens, 

crescidos e envelhecidos com o passar das décadas, os semblantes expressando seriedade e 

cansaço. O que difere a primeira foto da segunda é que há uma lacuna entre os irmãos: o corpo 

ausente de Eduardo Germano, desaparecido político da ditadura, na Argentina.    

A fotografia é um modo de captura de um instante do presente, mas também serve como 

um meio de conservação do passado e pode, inclusive, despertar memórias naqueles que a 

olham. A depender da época e de quem a encara, haverá diferentes interpretações sobre uma 

determinada fotografia, como a acirrada polêmica envolvendo as fotos dos membros do 

Sonderkommando, de que discorri brevemente no capítulo anterior, tratada por Didi-Huberman, 

em Imagens apesar de tudo, e a foto de Cong Ut25. Para aqueles que estão sendo retratados nas 

fotos, ou mesmo para o fotógrafo, a fotografia pode ser um modo de conservação da memória. 

Na esfera privada, por exemplo, um sujeito que olha para fotos presentes em um álbum de 

família poderá ter sentimentos e memórias de seu passado familiar resgatados a partir de tal 

ação. 

                                                           
25 A foto das crianças fugindo aos gritos do bombardeio voltou a ser debatida, em tempos de redes sociais, porque 
uma plataforma a teria censurado, devido à presença de uma das crianças retratadas, a qual estava nua. Quanto à 
sua retirada, a rede social em questão teria se justificado, afirmando que, em alguns países, a foto poderia se 
enquadrar como pornografia infantil. À época, discutia-se, por um lado, se a foto deveria permanecer impedida de 
circular por aquela rede social, ou se, por outro, a foto deveria ser mantida e exibida tal como foi tirada, 
considerando o valor histórico que a envolvia e a memória que ela recuperava, qual seja, das atrocidades cometidas 
por tropas estadunidenses, durante a Guerra do Vietnã (PRESSE, 2016).  
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Em K., no capítulo intitulado “Um inventário de memórias”, o narrador em terceira 

pessoa focaliza o momento em que K. encontra uma caixa, contendo fotografias da filha 

desaparecida. Ele observa as fotos com cuidado e tenta descobrir onde e quando ocorreram os 

registros. Algumas delas suscitam-lhe memórias afetivas, como a foto que retrata a filha com o 

irmão do meio, sentados em uma charrete infantil, da época em que eram crianças. K. havia 

levado os dois a um passeio: “Logo depois o irmão a empurrou para dentro do lago, quando ela 

se inclinou para ver as carpas. A brincadeira, que a humilhou, era típica da relação entre os dois. 

A foto da charrete fora tirada por um lambe-lambe. K. nunca soube manejar uma máquina 

fotográfica” (KUCINSKI, 2012, p. 114).   

Quando K. observa as fotos da filha e o narrador afirma que “[a]lgumas parecem até 

querer contar uma história” (KUCINSKI, 2012, p. 114), tal constatação pode se referir, à 

primeira vista, às memórias que fotografias familiares suscitam nos membros retratados, esses 

que, posteriormente à tomada das fotos, as examinarão com afeto. Com efeito, K. se recorda de 

momentos em que esteve com a filha, e o narrador conta essas histórias do passado do 

protagonista para seu leitor. Entretanto, no contexto do romance em questão, assim como os 

dípticos de Germano, as fotografias registram alguém que foi desaparecido. Elas recordam K. 

de episódios da vida da filha, em que ele esteve ou não presente, mas também atestam sua 

ausência. Há “um quê de fantasmagoria nas fotografias da filha” (KUCINSKI, 2012, p. 114).  

K. percebe um estremecimento que emana das fotos, como se a filha estivesse se 

comunicando com ele, via fotografia. O escritor de língua iídiche percebe, surpreso, que as 

fotografias da filha desaparecida também podem contar histórias. O modo como se inicia o 

capítulo sugere uma espécie de troca entre pai e filha: “K. encontrou a caixa azul por acaso, 

atrás dos tomos de sua enciclopédia iídiche encadernada na mesma cor e tonalidade. Era como 

se a filha a tivesse posto ali de propósito, para só ele a encontrar. Ou a teria escondido, para 

ninguém encontrar?” (KUCINSKI, 2012, p. 113). K., assim como o leitor do romance, nunca 

saberá a resposta para tal pergunta e, apesar disto, considero relevante destacar o fato de o 

narrador sugerir uma comunicação entre a filha desaparecida política e o pai, a partir de seus 

restos, os quais não seriam, concretamente, carne e ossos, mas sim restos simbólicos. A cena 

do protagonista olhando para as fotos da filha, de que trata a epígrafe que abre este capítulo, 

explicita não apenas o tom fúnebre que perpassa o texto, mas também, eu gostaria de propor, 

coloca que a fotografia pode ser vista como um resto do passado, uma maneira simbólica de 

ver os ossos dos mortos. Assim como o espectador que, diante das fotografias do projeto 

Ausênc’as, é levado a sentir um pouco do peso da presença da ausência, ao perceber a falta de 

um corpo, seja na fotografia dos irmãos Germano (Figura 1), seja na imagem da porta, sem o 
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corpo de Ana Rosa Kucinski Silva (Figura 2), o leitor do romance K. sente o mesmo, pois cada 

foto que o escritor encara da filha é capaz de remeter aos ossos de um corpo que foi 

desaparecido.  

As fotos resgatam memórias que assolam o protagonista frente a seu luto inconcluso, 

além de comprovar o desconhecimento que K. tinha de múltiplos aspectos da vida da filha, 

percepção que o faz se culpar pelo desaparecimento: “Quando deparou com fotografias da filha 

em situações e cenários que nunca imaginara, percebeu de novo o quanto da vida dela ignorara 

e ainda ignorava” (KUCINSKI, 2012, p. 113). Diante de fotos que retratam momentos que ele 

reconhece e outros que lhe são completamente desconhecidos, K. segue olhando as fotos 

atenciosamente: “K. ergue as fotografias uma a uma e as examina com vagar, vestígios 

preciosos, pedaços da vida da filha” (KUCINSKI, 2012, p. 113).  

Pensando nas cascas das bétulas, retiradas do território de Auschwitz-Birkenau, de que 

tratou Didi-Huberman, as quais são como lascas de pele, remetendo aos corpos de milhares de 

vítimas do genocídio judeu, de maneira semelhante, as fotos da filha são como pedaços de 

carne, pois remetem a um corpo ausente, a um corpo tragado pelo sorvedouro de pessoas e que 

não foi possível enterrar. Elas recuperam o passado, de forma fragmentada, de uma vítima do 

sistema repressivo, de alguém que foi desaparecido por alguém. Explicitam-se, a partir dos 

“pedaços da vida da filha” (KUCINSKI, 2012, p. 113), um culpado pela tragédia e a impunidade 

que permeia o acontecimento. Não por acaso, K. se culpa, no decorrer de todo o capítulo, de 

não ter um álbum de fotografias completo da filha. O narrador conta que K., em sua busca 

fracassada para saber informações sobre o paradeiro da filha, teria ido a um encontro com um 

médico, que ocorreu antes de K. encontrar a caixa contendo as fotos da filha. Partindo para o 

Rio de Janeiro, o escritor encontra-se com este médico, o qual, por razões desconhecidas, 

“dispusera-se a reconhecer desaparecidos políticos observados por ele em sessões de tortura. 

Sua função era impedir que o supliciado morresse antes de revelar o que os algozes queriam 

saber. Para esse encontro, K. levara também uma única fotografia do marido da filha” 

(KUCINSKI, 2012, p. 115).  

No decorrer do encontro, K. exibe as fotografias e, à medida que passa por elas, sente 

uma leve perturbação na afirmação peremptória do médico, de que não reconheceu nem sua 

filha nem seu genro. Tal impressão leva o protagonista a repetir a exibição das fotos, porém a 

ação se mostra fracassada e K., sentindo-se derrotado, volta para casa: “O médico reafirmou 

não reconhecer nenhum dos dois. K. voltou para São Paulo frustrado e infeliz, principalmente 

porque se convenceu de que alguma coisa o médico sabia, mas não quis revelar. Deve ter sido 

algo terrível. A falha foi sua” (KUCINSKI, 2012, p. 115).  
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Tem-se aqui um momento de culpabilização que K. faz de si mesmo, questão frequente 

no decorrer de todo o romance. Nesse caso, a culpa perpassa o fato de que K. não possuía um 

álbum de fotografias da filha, logo ela que era sua favorita entre os seus três filhos. Em “Os 

primeiros óculos”, no episódio ambientado em um tempo passado da narrativa, K. vai à ótica 

comprar novos óculos para a filha, à época com quatorze anos. Nesse capítulo, fica evidente o 

amor que ele tinha por ela, como apontado pelo narrador: “Na ótica, o pai escolheu uma 

armação robusta e não muito cara. Não por sovinice. Nem por desconsideração à filha, sua 

predileta – ‘Main taier techterl’, minha filhinha querida, ele dizia aos amigos do círculo literário 

– mas por não confiar naquelas armações italianas, tão finas” (KUCINSKI, 2012, p. 42). Na 

cena das fotos encontradas por acaso, a culpa pesa em K. justamente pelas poucas fotografias 

que ele tinha da e com a filha. Não havia um álbum fotográfico sobre ela e K. não se preocupou 

em providenciar um até o momento de seu desaparecimento. 

 

K. perturba-se por não encontrar fotografias dele com a filha, embora ela fosse sua 
favorita, e ele a levasse todos os dias ao colégio, e a mimasse como a uma princesa. 
Deu-se conta de que nunca montara um álbum de fotografias da filha. Todas as 
famílias compilavam álbuns assim, menos a sua (KUCINSKI, 2012, p. 116). 

 

Possuir um álbum contendo diversos momentos da vida da filha, da infância à fase 

adulta, na visão de K., resgataria, de maneira mais completa, sua memória, o que poderia 

sensibilizar o médico, o qual manteve-se calado, apesar de demonstrar uma certa perturbação, 

logo após ter vislumbrado as poucas fotos da filha que K. trouxe para o encontro, no Rio de 

Janeiro. Exibir um álbum de fotografias da filha seria também, de modo simbólico, mostrar 

com mais detalhes seu corpo, sua memória, a fim de humanizá-la. 

O movimento fantasmagórico que K. sente emanar das fotos da filha parece ser sentido 

também pelo médico, em virtude de sua aparente perturbação. Fazer com que ele visualizasse 

o álbum da filha o colocaria frente a frente com os resíduos dela, com seu fantasma a exigir 

justiça, a partir das fotos. O capítulo se encerra da seguinte forma: 

 

K. fecha a caixa e a recoloca onde a havia encontrado. Pensa: se tivesse levado ao tal 
médico do Rio um álbum inteiro com fotografias da filha, desde o seu nascimento até 
a véspera da desaparição, acompanhando toda a sua vida, mostrando-a por inteiro, 
talvez ele a teria reconhecido e esclarecido o que aconteceu. Mas ele não tinha um 
álbum de fotografias da filha. Tão ocupado com a literatura e seus artigos para os 
jornais, disso nunca havia cogitado (KUCINSKI, 2012, p. 117). 

 

 K. não construiu um álbum completo da vida da filha. Mesmo se o tivesse feito, tal ação 

não garantiria um esclarecimento por parte de seus assassinos. A questão que gostaria de 
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pontuar é a de que K. só tem acesso a pedaços, vestígios da existência da filha. Assim como K., 

o leitor do romance não tem acesso a um relato completo da filha, ao seu testemunho, capaz de 

explicar todos os acontecimentos. O único relato contado por ela é aquele que constitui o 

capítulo “Carta a uma amiga”, breve carta da filha de K. a uma amiga que vive no Rio de 

Janeiro. Assim como as fotos exibem restos da vida da filha para K., o romance de Kucinski 

também exibe, ao leitor, vestígios de uma vida ausente. 

 Retomando o estudo de Idelber Avelar (2003, p. 238), o neoliberalismo, implantado de 

forma brutal e violenta nos países da América Latina, chegou a um extremo, qual seja, o de 

aprisionar a relação entre passado e presente a uma lógica substitutiva, em que documentos que 

atestam a barbárie do passado se transformam em mercadoria. Assim, essa mercadoria 

compensaria as perdas sofridas, negando a derrota e a miséria que houve no passado. A lógica 

mercadológica do descarte do velho pelo novo coloca que o passado deve ser esquecido sem 

deixar rastros. No entanto, há resíduos do passado. A despeito de agentes políticos insistirem, 

até hoje, no argumento de encerrar a questão e seguir adiante, quando se trata da ditadura, a 

literatura trabalharia em prol de um balanço das perdas, a fim de atestar a derrota do passado, 

estando atenta a estes resíduos: “A literatura pós-ditatorial testemunharia, então, esta vontade 

de reminiscência, chamando a atenção do presente a tudo o que não se realizou no passado, 

recordando ao presente sua condição de produto de uma catástrofe anterior, do passado 

entendido como catástrofe” (AVELAR, 2003, p. 238). Partindo da noção de intempestivo, de 

Nietzsche, Avelar afirma que a literatura pós-ditatorial age contra essa lógica hegemônica: “No 

mesmo mercado que submete o passado à imediatez do presente, a literatura enlutada buscará 

esses fragmentos e ruínas – rastros da operação substitutiva do mercado – que podem ativar a 

irrupção intempestiva do passado no presente” (AVELAR, 2003, p. 239). Se a lógica 

hegemônica é a de esquecer o passado, a literatura teria esse trabalho de memória, que tenta 

comunicar o trauma da ditadura, apesar da crise de comunicabilidade da experiência, apesar do 

emudecimento. 

 O capítulo das fotografias da filha, em K., aponta para a derrota. K. não encontrou sua 

filha. Suas esperanças de encontrá-la com vida se esvaem à medida que busca incessantemente, 

sem sucesso. Nem mesmo há um corpo para enterrar. Tudo o que ele encontra são os restos da 

filha, estes “vestígios preciosos, pedaços da vida da filha” (KUCINSKI, 2012, p. 113). A 

literatura de Kucinski trabalha, então, a partir do que restou. Ao ambientar a maior parte da 

ação do romance em plena ditadura militar, recupera-se a atmosfera da época e, além disso, 

recorda aos leitores, tenham eles vivenciado a ditadura ou não, aquilo que não foi realizado, 

nem no passado nem no presente. À seu próprio modo, a literatura faz justiça perante a 
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impunidade, pois trabalha a memória de um passado traumático ao tentar comunicar as 

experiências daqueles que viveram o peso dos anos de chumbo. Diante de tarefa hercúlea, ela 

evoca os fantasmas da ditadura, os desaparecidos, esses que não estão nem vivos nem mortos, 

comunicando aos vivos a derrota do passado e exigindo justiça no presente. 

 Nas próximas páginas deste trabalho, procuro examinar a estrutura do romance, dando 

ênfase, especialmente, ao modo pelo qual B. Kucinski optou por construir a narração do 

romance. A questão do luto inconcluso em K. é trabalhada no segundo momento do capítulo, e 

discuto como o romance assume para si a tarefa de ser também uma lápide em homenagem aos 

desaparecidos, esses que não tiveram seus restos mortais localizados e não puderam ser 

enterrados.  

 

3.1 A estrutura de K. 
 

O início de K. deixa entrever uma questão que será recorrente no decorrer das páginas 

do livro e que se faz presente no modelo de testemunhos da Shoah. Trata-se da culpa que pesa 

sobre a consciência de K.. Recupero o trecho que abre o primeiro capítulo, no qual o 

protagonista é apresentado ao leitor. 

 

A tragédia já avançara inexorável quando, naquela manhã de domingo, K. sentiu pela 
primeira vez a angústia que logo o tomaria por completo. Há dez dias a filha não 
telefonava. Depois, ele culparia a ausência dos ritos de família, ainda mais necessários 
em tempos difíceis, o telefonar uma vez por dia, o almoço aos domingos. A filha não 
afinava com sua segunda mulher. 
E como não perceber o tumulto dos novos tempos, ele, escolado em política? Quem 
sabe teria sido diferente se, em vez dos amigos escritores do iídiche, essa língua morta 
que só poucos velhos ainda falam, prestasse mais atenção ao que acontecia no país 
naquele momento? Quem sabe? Que importa o iídiche? Nada. Uma língua-cadáver, 
isso sim, que eles pranteavam nessas reuniões semanais, em vez de cuidar dos vivos 
(KUCINSKI, 2012, p. 19). 

 

O trabalho com a literatura de língua iídiche é um dos grandes motivos pelos quais K. 

se culpa pelo desaparecimento da filha. A literatura, antes objeto de trabalho e componente de 

sua identidade, como escritor de certo prestígio, passa a ser apreendida pelo protagonista como 

algo que não era relevante de fato. A literatura passa a ser vista como uma distração para o que 

a filha estava fazendo às escondidas do pai. O desconhecimento de K. sobre certos aspectos da 

vida dela contribui ainda mais para que a culpa cresça dentro de si.   

 

K. rememorou cenas recentes, o nervosismo da filha, suas evasivas, isso de chegar 
correndo e sair correndo, do endereço só em último caso e com a recomendação de 
não passá-lo a ninguém. Atarantado, deu-se conta da enormidade do autoengano em 
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que vivera, ludibriado pela própria filha, talvez metida em aventuras perigosíssimas 
sem ele desconfiar, distraído que fora pela devoção ao iídiche, pelo encanto fácil das 
sessões literárias (KUCINSKI, 2012, p. 22). 

 

Conforme a busca de K. pela filha se prolonga, sem que seu paradeiro seja revelado, K. 

perde as esperanças de encontrá-la com vida. A culpa de não ter feito tudo o que podia para 

evitar a tragédia esmaga o protagonista, levando-o a abandonar a literatura, no capítulo de que 

tratei anteriormente, “O abandono da literatura”. O romance de Kucinski explicita que o 

desaparecimento político esmaga os familiares com o sentimento de culpa, de que poderiam ter 

feito algo para impedir que seus entes queridos fossem desaparecidos. 

A questão da culpa no romance tem ligação com o paradoxo da culpa do sobrevivente 

da catástrofe histórica. Como explica Seligmann-Silva (2008, p. 75), sobreviver implica se 

culpar por ter sobrevivido. Em um contexto de assassinatos arbitrários, como nos campos de 

concentração nazistas, a culpa recai naqueles que sobreviveram, os quais se perguntam o motivo 

de terem escapado daquela terrível situação, enquanto outros tantos não tiveram a mesma sorte. 

Sobreviver ao campo de concentração não significa o mesmo que superar os acontecimentos.  

K. também está aprisionado neste paradoxo. Ter sobrevivido à Shoah com a esposa e os 

filhos para, alguns anos depois, perder, no Brasil, a filha que lhe era mais próxima, constitui 

uma tragédia a mais. No capítulo intitulado “Sobreviventes, uma reflexão”, o narrador em 

terceira pessoa se detém sobre o filme A escolha de Sofia. O enredo do longa-metragem conta 

a história de Sofia, uma sobrevivente de um campo de concentração nazista que se vê 

atormentada por uma decisão que foi forçada a realizar em seu passado traumático: um ocupante 

nazista, na Polônia, obriga-a a escolher qual de seus dois filhos ela deseja que sobreviva. Ela 

escolhe o menino, por achar que, naquele contexto, ele teria mais chances de sobreviver. 

Aprisionados, mãe e filho são separados no campo de concentração. Sofia, ao ser libertada, não 

reencontra mais o filho, entendendo que ele teria morrido dentro do campo. Durante anos após 

os acontecimentos traumáticos, Sofia viveu com o peso da culpa de sua escolha e com a dor de 

ter perdido ambos os filhos. O narrador do romance de Kucinski compara a história da 

personagem do filme com o caso dos sobreviventes da ditadura brasileira: 

  

[...] a pergunta a ser feita é por que o soldado alemão decidiu submeter a mãe ao 
tormento da escolha quando era mais simples matar logo as duas crianças e também 
a mãe, ou ele próprio decidir qual deles matar e qual poupar? Sadismo? Talvez. Mas 
um sadismo funcional, porque, através desse mecanismo, o criminoso transferiu à mãe 
a culpa pelo filho morto. Não foi ela quem escolheu? Esse sentimento de culpa vai se 
apossando da alma da mãe no decorrer dos anos até que, já anciã, sobrevivente de 
guerra vivendo na América, Sofia se suicida, não suportando mais a carga de uma 
culpa que nunca foi dela. 
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A culpa. Sempre a culpa. A culpa de não ter percebido o medo em certo olhar. De ter 
agido de uma forma e não de outra. De não ter feito mais. A culpa de ter herdado 
sozinho os parcos bens do espólio dos pais, de ter ficado com os livros que eram do 
outro. De ter recebido a miserável indenização do governo, mesmo sem a ter pedido. 
No fundo, a culpa de ter sobrevivido (KUCINSKI, 2012, p. 162).  

 

Assim como Sofia, que perscruta o passado e se afunda na culpa no tempo presente, K. 

também é um personagem que se culpabiliza. O narrador em terceira pessoa chama de 

“totalitarismo institucional” (KUCINSKI, 2012, p. 163) o mecanismo repressivo que coloca a 

culpa sobre os sobreviventes da ditadura militar. Por não ter havido a devida responsabilização 

dos desaparecedores, por terem agido como se não houvesse tais crimes, a culpa pelo 

acontecimento traumático se individualizou no interior de cada familiar. 

  Na contramão dessa individualização, o romance grava o nome do personagem 

principal com apenas uma única letra: K. Essa letra, que dá título ao texto, indica uma 

coletivização. Luciane Maria Said Andersson (2014, p. 115), na tese intitulada As cadeias da 

humanidade são feitas de papel, fala algo sobre o “caráter universal” do personagem: “Modelo 

e ícone da luta dos familiares, K. é a presença que evoca a ausência de sua filha”. A filha de K., 

A., não tem seu nome completo revelado em momento algum da narrativa. Além disso, o 

romance se mostra preocupado em expor a arbitrariedade do regime militar. Os personagens de 

fundo do romance também estão constantemente com medo, como as amigas da universidade 

da filha, que K. consulta quando dá falta de A., em “Sorvedouro de Pessoas”:  

 

Ela não veio hoje, disseram as amigas. Hesitantes, olhavam de soslaio umas para as 
outras. Depois, como se temessem a indiscrição das paredes, puxaram K. para 
conversar no jardim. Então revelaram que há onze dias ela não aparecia. Sim, com 
certeza, onze dias, contando um final de semana. Ela, que nunca deixara de dar uma 
única aula. Falavam aos sussurros, sem completar as frases, como se cada palavra 
escondesse mil outras de sentidos proibidos (KUCINSKI, 2012, p. 21). 

   

Essa sociedade brasileira dos anos 1970, amordaçada, amedrontada, serve de pano de 

fundo da busca do velho escritor, evidenciando que não foram somente os que fizeram explícita 

oposição ao regime que sofreram nas engrenagens do sistema cruel. É a lógica da guerra 

psicológica, que o narrador em terceira pessoa trata ao focalizar o general cassado por não 

apoiar a ditadura, em “O livro da vida militar”:  

 

Pela nova doutrina militar em vigor, da guerra psicológica adversa, o inimigo pode 
estar em qualquer um, às vezes ainda latente: no artista de teatro, no jovem ingênuo, 
na menina rebelde, no padre progressista. Nessa doutrina, só a tortura revela a 
propensão subversiva do suspeito, como na inquisição as máquinas de suplício faziam 
sair os demônios de dentro das bruxas e desmascaravam os fingimentos dos hereges 
e cristãos novos (KUCINSKI, 2012, p. 139). 
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  Considerando que o romance enfatiza que a literatura parece ter sido o único caminho 

possível de expressão do trauma dos familiares de desaparecidos, sobreviventes da maquinaria 

repressiva, conhecer um pouco mais a estrutura de K. se torna fundamental para a leitura do 

texto de Kucinski. Em K., há uma espécie de carta direcionada ao leitor26. Nela, o escritor 

discorre um pouco sobre como se deu o processo de escrita do romance, deixando explícito que 

recorreu às suas memórias para escrever os acontecimentos da narrativa, sem necessariamente 

partir de pesquisas históricas para confrontar o texto literário com os fatos:  

 

Caro leitor: 
Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Deixei que lembranças 
fluíssem diretamente da memória, na forma como lá estavam, há décadas soterradas, 
sem confrontá-las com pesquisas, sem tentar completá-las ou lapidá-las com registros 
da época. Há referências a documentos em apenas duas histórias e somente como 
recurso narrativo. 
Depois, valendo-me da fabulação, levei essas recordações a cenários imaginados; 
juntei situações ocorridas em tempos diferentes, algumas idealizei do quase nada e 
preenchi as lacunas de esquecimento e os bloqueios do subconsciente com soluções 
inventadas. 
Cada fragmento ganhou forma independente dos demais, não na ordem cronológica 
dos fatos e sim na da exumação imprevisível desses despojos da memória, o que de 
novo me obrigou a tratar os fatos como literatura, não como História (KUCINSKI, 
2012, p. 13).  

  

 O escritor se refere aos capítulos de sua obra como fragmentos, o que, à primeira vista, 

pode causar a impressão de certa independência de cada capítulo-fragmento que compõe o 

romance. Analisar K. sob a chave de leitura do fragmento se mostra um caminho plausível, 

como feito por Luciane Andersson, que seguiu os escritos de Maurice Blanchot sobre o 

fragmento para ler o romance. De acordo com a pesquisadora (ANDERSSON, 2014, p. 29), 

baseando-se principalmente na carta ao leitor e em entrevistas concedidas pelo mesmo, o livro 

de Kucinski pode ser lido como um romance ou como contos independentes do conjunto. Esses 

diferentes modos de leitura se revelam na própria carta ao leitor, escrita por Kucinski, no trecho 

que a finaliza: “A unidade se deu através de K. Por isso, o fragmento que o introduz inicia o 

conjunto, logo após a abertura. E o que encerra suas atribulações está quase no final. A ordem 

dos demais fragmentos é arbitrária, apenas uma entre as várias possibilidades de ordenamento 

dos textos” (KUCINSKI, 2012, p. 13). 

 No capítulo “A cadela”, o narrador personagem que esteve envolvido no 

desaparecimento político da filha e do genro de K. se irrita com a cadela do casal de 

                                                           
26 Esta carta se encontra, de forma estendida, na primeira e na segunda edição do romance, publicadas pela editora 
Expressão Popular, em 2011 e 2012, respectivamente. No caso das edições da Cosac Naify, de 2014, e da 
Companhia das Letras, de 2016, a advertência ao leitor foi reduzida.  
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guerrilheiros. Ele deseja sacrificar a cadela, mas é impedido de fazê-lo, por ordens de seu chefe. 

Um dos fatores que chama a atenção neste fragmento é o nome da cadela: “O Lima levantou 

tudo – o danado, até o nome da cachorrinha, Baleia, nome besta para uma cadelinha miúda e 

peluda pra caralho” (KUCINSKI, 2012, p. 65). Trata-se de um intertexto com a obra Vidas 

secas, de Graciliano Ramos, fato que se comprova através do próprio romance, quando, no 

capítulo “Carta a uma amiga”, a filha de K., A., confidencia: “Minha única alegria hoje, além 

da paixão de que já te falei, é uma cachorrinha que ganhei dele, uma graça, tratamos como filha, 

banho de shampoo toda semana, passeio no parque toda tarde. Se chama Baleia. Homenagem 

ao Graciliano, claro” (KUCINSKI, 2012, p. 52). A cadela recebe seu nome em homenagem à 

Baleia da família de retirantes nordestinos, que sofrem com a pobreza e a seca no sertão. A 

estrutura do romance K., em capítulos que podem possuir certa autonomia do restante do 

conjunto, estabelece uma ligação com o clássico de Graciliano Ramos. 

Embora o escritor afirme que há uma certa arbitrariedade na ordem dos capítulos, a 

leitura realizada por mim neste trabalho se deu considerando a obra como um romance, no qual 

os fragmentos dialogam entre si. Apesar de a não linearidade narrativa ser uma característica 

de K., gostaria de sugerir que os capítulos não são independentes uns dos outros, por mais que 

possam apresentar narradores diferentes do narrador que acompanha o protagonista K., o qual 

é, segundo a carta ao leitor, a unidade da narrativa. Não considerei os capítulos como contos 

completamente autônomos do conjunto, pois, conforme se lê o romance, é possível notar as 

relações estabelecidas entre os personagens que são apresentados em cada capítulo, 

especialmente a ligação que esses personagens têm com os desaparecidos, a filha e o genro de 

K.. 

 K. tem vinte e nove capítulos. Andersson (2014, p. 30) afirma que a obra possui vinte e 

oito “fragmentos narrativos”, além de um Post Scriptum. Gostaria de considerar o Post 

Scriptum também como um capítulo, que faz parte da narrativa, pois nele verifica-se o retorno 

de um narrador personagem: o irmão da desaparecida política A., o qual seria também o próprio 

autor Bernardo Kucinski. Esse narrador personagem abre o romance, em “As cartas à 

destinatária inexistente” e o encerra no “Post Scriptum” para atestar o peso da dor que o 

desaparecimento teve para sua família, décadas após o acontecimento traumático. 

Quinze dos capítulos centralizam K. e a narração se dá em terceira pessoa. O narrador 

tem acesso aos pensamentos do protagonista e, de início, parece ser um narrador onisciente. Os 

capítulos focados em K. se intitulam “Sorvedouro de pessoas”; “Os informantes”; “Os 

primeiros óculos”; “O matrimônio clandestino”; “Jacobo, uma aparição”; “Nesse dia, a Terra 

parou”; “A matzeivá”; “Imunidades, um paradoxo”; “Na Baixada Fluminense, pesadelo”; “Um 
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inventário de memórias”; “O abandono da literatura”; “Os extersionários”; “As ruas e os 

nomes”; “Sobreviventes, uma reflexão” e, finalmente, “No Barro Branco”. Esse grupo de 

capítulos possui certa linearidade narrativa, pois nele o leitor acompanha a busca de K. no 

tempo presente, no momento em que ela acontece, dando, como destacou Eurídice Figueiredo 

(2017, p. 143), “mais vitalidade à narrativa”. Ademais, o narrador se mostra muito atento ao 

protagonista K., atribuindo-lhe mais complexidade do que nos demais personagens do romance. 

O leitor acompanha as buscas infrutíferas de K. e os sentimentos que elas lhe suscitam, ao 

mesmo tempo em que conhece sobre o seu passado remoto, de quando vivia na Polônia antes 

de imigrar para o Brasil. Episódios de um passado mais recente da narrativa também estão 

espalhados nos capítulos que focalizam K., de quando este se estabelece em São Paulo com os 

filhos e sua primeira esposa. O leitor tem conhecimento dos momentos passados seja através 

de lembranças do protagonista, que o narrador se propõe a contar, à medida que K. procura A., 

seja por meio de capítulos ambientados nesse passado mais recente da narrativa, a exemplo de 

“Os primeiros óculos”.  

 O narrador em terceira pessoa, nos quatorze capítulos restantes que fecham o conjunto 

do romance, dá pausas na trajetória e no passado de K. para focalizar outros personagens ou 

para ceder sua voz às figuras mais variadas. Em “As cartas à destinatária inexistente”, 

fragmento que inicia o romance, o leitor acompanha o relato em primeira pessoa de um dos 

filhos de K., escrito em 2010, sobre cartas que chegam à casa de seu filho, contendo o nome de 

sua irmã desaparecida; o narrador conta a história de um casal de guerrilheiros que descobrem 

uma traição em “A queda do ponto”; “Carta a uma amiga” se trata de uma carta escrita por A., 

a filha de K.; em “Livros e expropriação”, o narrador acompanha um guerrilheiro, desaparecido 

pela ditadura, que rouba livros, dono de uma biblioteca particular revolucionária; em “A 

cadela”, tem-se o monólogo de um algoz que acaba de realizar um serviço sujo, mas não sabe 

o que fazer com a cadela do casal de guerrilheiros que ajudou a assassinar; “A abertura” se trata 

de um monólogo de Sérgio Fleury aos seus serviçais, arquitetando estratégias para desmobilizar 

K. em sua busca por esclarecimentos; “Os desamparados” constitui o lamento em primeira 

pessoa de um pai cujo filho foi desaparecido; em “Dois informes”, o narrador acompanha os 

pensamentos de um guerrilheiro espião, que auxilia a repressão na localização de resistentes; 

em “Paixão, compaixão”, tem-se o monólogo de uma advogada, amante de Sérgio Paranhos 

Fleury, a qual conta sua história de amor com o torturador a uma mulher que a procura para 

saber informações acerca do desaparecimento de seu filho; “A terapia” se concentra no diálogo 

entre uma psicóloga e uma faxineira, que trabalhou no interior da Casa da Morte, e o narrador 

em terceira pessoa apenas auxilia na descrição da cena; o narrador focaliza um general cassado 
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por não ter apoiado a ditadura militar em “O livro da vida militar”; “A reunião da Congregação” 

se concentra em professores da Universidade de São Paulo, que decidem demitir uma professora 

da área de Química após seu desaparecimento; em “Mensagem ao companheiro Klemente”, 

tem-se uma carta escrita por um guerrilheiro chamado Rodriguez a Klemente, expressando suas 

críticas ao modo como as organizações de esquerda estavam agindo frente ao recrudescimento 

da ditadura; finalizando o romance, a voz do irmão de A. retorna em “Post Scriptum”, para 

afirmar que seu filho recebeu um telefonema no nome da tia, a qual ele nunca conheceu, prova 

de que o sistema repressivo continua articulado, décadas após a redemocratização brasileira. 

Considerando a carta ao leitor, especialmente o trecho inicial, “Caro leitor: Tudo neste 

livro é invenção, mas quase tudo aconteceu” (KUCINSKI, 2012, p. 13), é possível notar que 

Kucinski tensiona história e memória, fatos históricos e ficção, em seu romance, explicitando, 

logo nas primeiras páginas, o traço testemunhal da narrativa. Bernardo Kucinski apaga seu 

testemunho dos fatos envolvendo o desaparecimento de sua irmã para privilegiar o testemunho 

do pai, Majer Kucinski, ficcionalizado na forma do personagem K., cuja trajetória é contada 

por meio de um narrador em terceira pessoa. A epígrafe de K., pertencente ao romance Terra 

sonâmbula, indica tal estratégia: “Acendo a história, me apago a mim. No fim destes escritos, 

serei de novo uma sombra sem voz” (COUTO apud KUCINSKI, 2012, p. 11). 

Conforme destaca Eurídice Figueiredo (2017, p. 128), a instabilidade entre verdade e 

mentira, entre o que se sabe e não se sabe, se evidencia na outra epígrafe do romance, retirada 

de um trecho de Grande sertão: veredas: “Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; 

mas principal quero contar é o que eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor saiba” (ROSA 

apud KUCINSKI, 2012, p. 11). Por esse excerto, fica revelada a importância da fabulação para 

a construção da narrativa. Se a verdade dos fatos sobre o paradeiro dos corpos de Wilson Silva 

e Ana Rosa foi sufocada e permanece oculta pelos órgãos da repressão, diante de tal cenário de 

impunidade e silêncio, Kucinski parte da narrativa para reconstruir o passado traumático. Trata-

se de utilizar a imaginação para narrar a literatura do trauma. 

No conto de B. Kucinski, “Você vai voltar pra mim”, que mencionei no capítulo anterior 

do presente trabalho, o leitor acompanha uma presa política que está sendo levada a um tribunal 

de justiça, após ter sofrido sete sessões de tortura. Neste conto, o narrador está distante dos 

eventos e tem acesso aos pensamentos da protagonista. Há uma empatia, por parte do narrador, 

para com a presa política. Na cena em que ela está sendo levada para o tribunal, isso se revela 

pelo fato de o narrador ressaltar a solidão e o desamparo da protagonista, frente à queda de seus 

companheiros para a ditadura: “Estava só ela no camburão. Só ela, de tantos companheiros, 

ainda viva e indo para uma audiência na Justiça Militar” (KUCINSKI, 2014, p. 69).  
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Tal modo de narrar é pontuado por Jaime Ginzburg, em seu texto sobre o narrador na 

literatura brasileira contemporânea, ao comentar uma passagem de Em câmara lenta, romance 

de Renato Tapajós ambientado na ditadura. Embora, nessa obra, a narração das cenas de tortura 

seja dada de forma explícita e detalhada, o que não ocorre no conto de Kucinski, um ponto em 

comum entre as duas narrativas é justamente a presença de um narrador empático, através do 

qual se tem um “alcance crítico” (GINZBURG, 2012, p. 207). O narrador empático da literatura 

do trauma realiza o endereçamento da ferida do outro, esse outro que foi brutalmente silenciado. 

Esse tipo de abordagem ficcional, comum na literatura contemporânea brasileira, enfatiza 

“elementos narrativos contrários ou alheios à tradição patriarcal brasileira. [...] Trata-se de um 

desrecalque histórico, de uma atribuição de voz a sujeitos tradicionalmente ignorados ou 

silenciados” (GINZBURG, 2012, p. 200). Tal escrita empática reforça o sofrimento da 

personagem e leva o leitor também a realizar este movimento humano de escuta, de 

sensibilidade do trauma do outro. 

Em K., o narrador em terceira pessoa que acompanha a busca do protagonista também 

se mostra empático com a jornada do escritor de língua iídiche. Em “Sobreviventes, uma 

reflexão”, o narrador diz:  

 

Também os sobreviventes daqui estão sempre a vasculhar o passado em busca daquele 
momento em que poderiam ter evitado a tragédia e por algum motivo falharam. Milan 
Kundera chamou de ‘totalitarismo familiar’ o conjunto de mecanismos de 
culpabilização desvendados por Kafka. Nós poderíamos chamar o nosso de 
‘totalitarismo institucional’ (KUCINSKI, 2012, p. 162-163). 

 

 O narrador se inclui na sociedade brasileira. O uso do elemento dêitico “daqui” e do 

pronome “nosso” desloca o narrador de uma posição privilegiada, de imparcialidade, inserindo-

o em um grupo específico. O narrador também se mostra empático com a situação de K.. Na 

última aparição do protagonista, em “No Barro Branco”, K. vai a uma prisão procurar 

informações sobre a filha, quatorze meses depois de seu desaparecimento. Ele leva cigarros e 

chocolates para os presos políticos, enquanto é guiado à ala dos prisioneiros por um sargento. 

À medida que caminha, pensamentos de seu passado remoto e da culpa que sente pela morte da 

filha assolam sua mente.   

 

Sentia a perda prematura da filha como punição, por seu coração estar sempre na 
literatura, nos amigos escritores. O filho mais velho logo o repudiou. Partiu ressentido 
e nunca se reconciliou com o pai. K. não soubera lidar com sua rebeldia, suas 
molecagens na escola. O outro filho era o bem comportado, mas ensimesmado, falava 
pouco e também se foi. 
K. se apegara à filha. Tudo o que não dera aos dois filhos homens e à mulher doente 
de câncer passou a compensar com a filha. Mas agora ele vê que essa devoção à filha 
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era uma armadilha do destino, a tragédia em andamento, primeiro fazendo-o ligar-se 
ainda mais a ela para só depois a sacrificar (KUCINSKI, 2012, p. 167). 

  

O narrador, ao fazer esse breve inventário das perdas afetivas de K., se mostra 

sensibilizado pela situação do protagonista. Ao contar os pensamentos de K. acerca de suas 

perdas, o narrador expõe a fragilidade mental e física do personagem, aprisionado em uma 

busca que lhe provoca um sofrimento infindável. A paz para o protagonista vem no momento 

de sua morte, após K. contar a história de sua busca aos presos políticos. 

 

De repente, K. começou a soluçar. Os presos mantiveram silêncio. Os olhos de alguns 
deles se umedeceram. K. curvou o dorso para frente e levou as mãos ao rosto. Não 
conseguia estancar os soluços. Não tinha força para nada. Sentia-se muito cansado. 
Então se curvou um pouco mais e tentou distribuir os pacotes de cigarros, as barras 
de chocolates, que estavam no chão, talvez para dissipar o choro. 
Nesse momento ele caiu. 
Os presos da frente acorreram assustados. Sem largar o pacote de cigarros, que agora 
agarrava teimosamente com a mão esquerda, K. estirou-se no chão, respirando pesado. 
Três deles o ergueram bem devagar por baixo do dorso e, assim, na horizontal, o 
levaram para a cela adjacente, deitando-o num dos beliches. 
K. manteve os olhos fechados por quase dez minutos, sempre respirando fundo, o 
peito arfando. Depois suas pálpebras se abriram e ele percebeu ao seu redor os presos 
políticos; avistou atrás deles, no alto da parede dos fundos, a familiar janelinha 
gradeada da cela trazendo de fora promessas de sol e liberdade. Sentiu-se em paz. 
Muito cansado, mas em paz. Estendeu aos presos o pacote de cigarros. Depois, suas 
mãos se abriram e seus olhos se cerraram (KUCINSKI, 2012, p. 168-169). 

 

A vida do protagonista se encerra com ele mergulhado na culpa. O espaço onde se dá 

sua morte simboliza o próprio estado em que se encontrava K.. Sendo ele também uma vítima 

de tortura, a cela na qual os presos políticos deitam seu corpo fragilizado remete ao sentimento 

de culpa. A culpa, individualizada através da sonegação de informações do aparelho repressivo, 

é como uma prisão para K.. Aprisionado em uma busca que nunca termina, K. só sente algum 

alívio, ironicamente, quando está prestes a morrer. Ao se colocar lado a lado de K., de seus 

pensamentos e sentimentos, o narrador se mostra sensibilizado. O pesquisador Arthur Barboza 

Ferreira (2020, p. 246) aponta para essa relação de proximidade, “como se o narrador sentisse 

todas as sensações juntamente com K.”. 

Esse narrador também não tem controle total sobre os acontecimentos. Embora ele 

adentre na mente de K., relatando o que se passa ali, o romance termina sem que o leitor saiba 

o que aconteceu com A.. O narrador cede sua voz para que a voz da filha possa emergir em 

“Carta a uma amiga”. Nesse capítulo, o leitor tem acesso à voz de A., transfigurada em uma 

narradora personagem. No entanto, a carta, escrita antes de sua captura, não esclarece nada a 

respeito de seu desaparecimento. 
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Os capítulos paralelos à busca de K. dão ao leitor apenas indícios do que aconteceu com 

sua filha. O prenúncio do encerramento trágico da personagem é encontrado no capítulo “A 

queda do ponto”, em que o narrador em terceira pessoa se concentra em um casal de 

guerrilheiros, a filha e o genro de K., após ambos descobrirem que houve uma delação e que 

seus nomes verdadeiros podem ter sido descobertos. O casal reúne desesperadamente itens que 

eles consideram relevantes, enquanto decidem como proceder após a traição, e o narrador diz: 

“A última tarefa de ambos é a inserção da pequena cápsula de cianureto num vão entre dentes. 

Há tempos firmaram a jura de não se deixarem pegar vivos, para não entregar companheiros 

sob tortura. As cápsulas de cianureto não estão no manual de conduta” (KUCINSKI, 2012, p. 

32). 

Posteriormente, em “A terapia”, a morte da guerrilheira é contada não através de seu 

ponto de vista, mas sim por uma faxineira, Jesuína, que trabalhou na Casa da Morte. A faxineira, 

que também auxiliava Fleury a tentar arrancar dos presos informações úteis, conta, em seu 

diálogo com uma terapeuta, sobre quando chegou uma prisioneira: 

 

O Fleury mandou eu descer e ficar de novo com a moça, para ver se ela falava mais 
alguma coisa. De madrugada chegou o doutor Leonardo. Lá de baixo eu adivinhei que 
era o médico e avisei baixinho, quando vem o médico é porque vão maltratar, fazer 
coisa ruim. Logo depois vieram buscar ela. Foi aí que ela de repente meteu um dedo 
na boca e fez assim como quem mastiga forte e daí a alguns segundos começou a se 
contorcer. Eles nem tinham aberto a cela, ela caiu de lado gemendo, o rosto horrível 
de se ver e logo depois estava morta. Parecia morta e estava morta mesmo. [...] 
Disseram que ela tomou veneno, que tinha veneno na boca, pronto para engolir 
(KUCINSKI, 2012, p. 127). 

 

O veneno que Jesuína comenta em seu relato é a cápsula de cianureto que o casal de 

guerrilheiros preservou dentro da boca, no capítulo “A abertura”. O suicídio, ato extremo da 

personagem, não esfuma a responsabilidade dos algozes, pelo contrário, apenas explicita o 

poder dos assassinos sobre suas vítimas. Por esse caso, se revela como os capítulos paralelos à 

história de K. se conectam e estabelecem relações até mesmo com a narrativa de K., o que me 

leva a considerar capítulos do romance como partes de um todo que dialogam entre si.  

Retomo aqui, de modo breve, a citação presente no capítulo “Livros e expropriação”, 

que me debrucei anteriormente. O guerrilheiro que rouba livros se une a um companheiro para 

coletar os textos políticos de esquerda em lugares que conheciam, logo após o golpe militar, 

pois sabiam que a censura atingiria a segurança das obras revolucionárias. Então, o narrador 

em terceira pessoa diz: “Tempos depois, capturado e desaparecido pelos militares, deixou, 

como único bem, a biblioteca revolucionária de mais de dois mil tomos, a maioria 

expropriados” (KUCINSKI, 2012, p. 57). 
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Posteriormente, no capítulo “Os desamparados”, tem-se o relato em primeira pessoa de 

um pai que perdeu seu filho. Ele é pai do genro de K. e conta um pouco sobre o filho ao próprio 

K., que não é focalizado neste capítulo. O pai diz:  

 

Está vendo esse apinhado de livro na garagem? Tudo dele... agora, sem serventia. Eu 
aprendi as letras, mas depois do acidente o olho perdeu leitura, só dá para a página do 
esporte, ainda assim, um tantico: para ele os livros eram tudo, ninguém podia nem 
tocar. Tirou leitura logo cedo. Desde piá, os outros folgando, ele só lendo; os outros 
iam empinar pipa, ele buscava livro na casa do tio – acho que eu já falei desse tio, não 
falei? O Rubens é meu cunhado, irmão da minha mulher, foi diretor do sindicato; dele 
o meu filho pegou o gosto da leitura e a mania da política; mas eu não culpo o Rubens, 
não culpo ninguém (KUCINSKI, 2012, p. 86). 

 

 A referência ao filho que tinha gosto pela leitura e pela política faz com que o leitor 

relacione o jovem revolucionário do capítulo “Livros e expropriação” com o filho deste pai 

desamparado. A narrativa polifônica de Kucinski permite, assim, “interpretar o país, sem 

movimentos totalizantes, sem verdades absolutas” (GINZBURG, 2012, p. 219).  

 Conforme pontua Arthur Ferreira (2020, p. 246), o narrador de Kucinski se aproxima 

da figura de um trapeiro, metáfora que o pesquisador recupera dos escritos de Jeanne Marie 

Gagnebin, quando a filósofa comenta Benjamin. O narrador trapeiro trabalha com os restos, 

com aquilo que a história oficial descarta e a que não atribui relevância. Ao construir uma 

narração que evita movimentos unívocos, totalizantes, K. parte dos restos do passado para 

recuperar o passado ditatorial, complexificá-lo e desvelar a ferida, ainda não cicatrizada, de um 

momento do passado do Brasil. 

 Com isso, é possível constatar que o romance se distancia de um modelo realista-

romântico, criticado por Beatriz Sarlo (2007, p. 52). Ele não se enclausura no relato de um único 

personagem. As diversas vozes em K. complexificam a representação feita pelo romance do 

período histórico da ditadura civil-militar brasileira, através de personagens muito diferentes 

entre si. O leitor acompanha a busca angustiante de K. pela filha, na maior parte do romance, 

e, em um capítulo como “Paixão, compaixão”, se depara com um monólogo de uma amante de 

Fleury, para a qual ele era um bom homem, um homem comum.  

A amante, uma advogada, o procurou para saber sobre o paradeiro de seu irmão, opositor 

da ditadura. Quando conheceu Fleury, estava chovendo e ela havia se molhado. A respeito de 

tal dia, a personagem afirma para seu interlocutor, uma mulher cujo filho foi desaparecido: “O 

que ele fez? Nesse dia não fez nada. Mandou alguém buscar uma toalha, esperou eu me enxugar, 

deu tempo para eu me acalmar, até ofereceu conhaque, para espantar a friagem, ele disse, um 

cavalheiro” (KUCINSKI, 2012, p. 101).  
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Essa estratégia narrativa, de negar personagens dispostos em posições lineares e bem 

demarcadas, como vilões ou como heróis, acaba por humanizar um torturador. A narrativa de 

Kucinski humaniza “um homem que todos dizem que é um monstro” (KUCINSKI, 2012, p. 

102). Sem eximi-lo da culpa pelos crimes cometidos, trata-se, mais profundamente, de colocar 

no âmbito do conhecido, do familiar, um torturador.  Como argumentou Pilar Calveiro (2013, 

p. 134) ao citar Primo Levi, os atos cometidos pelos desaparecedores que atuavam nos campos 

de concentração, durante a ditadura argentina, não estavam separados da sociedade argentina, 

à parte dela; pelo contrário, estavam entranhados nela e por isso foram possíveis de ocorrer. Na 

esteira de Calveiro, gostaria de sugerir que os torturadores brasileiros também eram homens 

comuns. Seus atos bárbaros do passado são homenageados nos tempos atuais27, indicando que 

a banalização de práticas como a tortura e o desaparecimento é possível porque parte da 

sociedade brasileira contemporânea compactua com isso. 

 No capítulo “A queda do ponto”, o casal de guerrilheiros, A. e seu marido, guarda em 

um saco de lona os documentos de denúncia que consideram de sumo valor. O narrador antecipa 

acontecimentos que não pertencem propriamente ao tempo dos personagens em questão, mas 

sim que são relativos ao futuro nacional, eventos que farão parte do período pós-ditadura. Como 

a lamentar o ato do casal, o narrador lista os itens guardados no saco: 

 

A lista dos 232 torturadores, que jamais serão punidos, mesmo décadas depois de 
fartamente divulgada, mesmo décadas após o fim da ditadura; os manifestos dos 
presos políticos, o dossiê das torturas, o relatório prometido à Anistia Internacional. 
E também a pasta de recortes de jornais sobre os hábitos e rotinas de empresários 
apoiadores dos centros de tortura. Não sabem que, exceto o já justiçado, todos eles 
morrerão de morte natural, rodeados de filhos, netos e amigos, homenageados seus 
nomes em placas de rua (KUCINSKI, 2012, p. 31). 

 

 O narrador de Kucinski, ao antecipar fatos históricos que os personagens desconhecem, 

está explicitando não apenas a derrota das esquerdas sob a repressão, mas também a 

permanência da política de esquecimento. As prolepses, além de provocarem um efeito crítico, 

comparando os eventos do passado com os dias atuais, pós-ditadura, inserem o narrador em um 

tempo. Ele conhece o passado, bem como tem conhecimento do cenário de impunidade que se 

perpetua no presente do Brasil.  

 Em “A reunião da Congregação”, há mais um exemplo de como o trabalho com a 

prolepse deixa uma ácida crítica, na reunião de professores da Universidade de São Paulo, que 

                                                           
27 Cabe lembrar que Jair Bolsonaro, antes de ser presidente do Brasil, homenageou Carlos Alberto Brilhante Ustra, 
torturador que era chefe do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna 
(DOI-Codi), durante o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. 
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demitiria A. e que demitiu a cidadã Ana Rosa Kucinski. Destaco o modo como se inicia o 

capítulo. 

 

Esta é a 46ª reunião mensal da Congregação, órgão supremo do Instituto. Estamos no 
dia 23 de outubro de 1975. Passaram-se dezenove meses desde o desaparecimento da 
filha de K., lotada nos quadros da universidade como professora assistente doutora. 
Na ordem do dia, consta o processo 174899/74 da reitoria pedindo a rescisão do seu 
contrato ‘por abandono de função’, conforme o inciso IV do artigo 254 do Regimento. 
Outro item da ordem do dia é a proposta de recontratação do professor aposentado 
Henrique Tastaldi, por coincidência um dos três membros da comissão processante 
que pede a demissão da professora.  
Este relato foi imaginado a partir da ata da reunião, transcrita nos trechos citados a 
seguir. Muitos anos depois, a reitoria anunciaria de público a injustiça da demissão da 
professora. Mas nunca admoestou nenhum dos envolvidos, nunca resgatou suas 
dívidas com a família. Os presentes a esta reunião da Congregação nunca se 
desculparam (KUCINSKI, 2012, p. 147-148). 

 

 O comentário do narrador explicita a ficcionalidade desse capítulo-fragmento. Baseado 

em um documento factual, o narrador intercala citações da referida ordem do dia com os 

pensamentos dos presentes. “Preside a reunião o Diretor do Instituto, professor Ernesto 

Giesbrecht, patriarca da química brasileira [...]. Giesbrecht já morreu. Não sabemos o que 

passou pela sua cabeça durante a reunião, podemos apenas imaginar” (KUCINSKI, 2012, p. 

148). Mais uma vez, o romance expõe a preferência dada à imaginação para trabalhar os fatos 

via literatura, alcançando diferentes formas de transmitir tal acontecimento. Mais do que isso, 

a imaginação seria a única tábua de salvação para lidar com os restos do passado. 

 A afirmação do narrador, de que os presentes na reunião nunca formalizaram um pedido 

de desculpas, deixa evidente a sua posição. Ele se apieda da trágica situação passada por K. e 

cobra desses personagens medidas de retratação pelo que fizeram. Relatando os pensamentos 

dos membros da reunião, o narrador cede sua voz para trazer à vista essas vozes imaginadas, 

que ora acusam, ora se desculpam internamente.  

 

Giesbrecht se mexe na cadeira, como por desconforto; continuemos a imaginar o que 
pode ter pensado nessa etapa da reunião: 
Reunião desagradável esta. É verdade que nunca fui com a cara dessa menina e nem 
ela era brilhante, mas era séria, muito esforçada; sua pesquisa do Molibdênio para 
o doutorado não foi das mais fáceis e ela deu conta. Mas que alternativa temos? 
Dizem que o telefonema da Reitoria foi claro. Vocês têm até o final de semana para 
cumprir o regulamento e demiti-la. Estava até demorando esse ultimato. Sei que já 
saiu até no jornal que ela foi desaparecida mas não há prova. O governo nega. É 
claro que se eles a desapareceram tinham que negar. Mas vai saber em que se meteu. 
O regulamento é claro e taxativo. E mais, como Diretor do instituto, se não demitir 
posso ser acusado de prevaricação. Isso se não for acusado de coisa pior, de 
cumplicidade com subversivos ou algo parecido. Sempre o nosso dever, como 
cientistas, é o de preservar a instituição. Não dar pretexto a uma intervenção ou 
cassações. Afinal, essa menina não tinha o direito de pôr em risco uma instituição 
importante como a nossa (KUCINSKI, 2012, p. 151, grifos do autor). 
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 A colocação do personagem, de que o governo nega responsabilidade no 

desaparecimento de A., se contrapõe com o muro de silêncio envolvido na ausência da filha, 

por parte das autoridades, e que o leitor só tem conhecimento por ter acompanhado a trajetória 

de K. Novamente, a leitura do romance dada da forma como os capítulos estão dispostos, sem 

considerá-los de maneira arbitrária, contribui para uma melhor compreensão da cena do 

capítulo “A reunião da Congregação”. Em “Nesse dia, a Terra Parou”, localizado doze capítulos 

antes daquele, o leitor se depara com a cena de K., colado ao rádio, ouvindo o pronunciamento 

recheado de mentiras acerca dos desaparecidos, dado pelo Ministro da Justiça, Armando Falcão: 

“De repente é pronunciado o nome de um respeitado professor de economia que nunca 

desapareceu, que continua morando onde sempre morou e circulando onde sempre circulou, 

seguido da afirmação maldosa de que está desaparecido” (KUCINSKI, 2012, p. 70). O leitor, 

que acompanhou K. até o momento da reunião universitária, lê com indignação os pensamentos 

do professor Giesbrecht, pois sabe que o governo mentiu sobre a filha de K.  

 

O professor Giesbrecht explica ao professor Pitombo que a comissão decidiu segundo 
o conjunto probatório, como está no relatório, e deu maior peso à declaração do 
ministro Armando Falcão de que não consta registro de a professora ter sido presa. 
Passou-se à votação secreta do relatório propondo a demissão da professora. Foi 
aprovado por treze votos favoráveis e dois votos em branco e assim encaminhado ao 
magnífico reitor, Orlando Marques de Paiva. Dois dias depois o desligamento da 
professora foi publicado no Diário Oficial por ato do senhor governador do Estado, 
Paulo Egidio Martins, outro que nunca se desculpou (KUCINSKI, 2012, p. 153). 

  

 As prolepses demarcam a posição do narrador de K., cuja tarefa é contar tudo o que 

sabe, referente ao passado mais remoto de K., na Polônia, ao passado ditatorial brasileiro, 

presente do tempo da narrativa, e ao futuro dos acontecimentos. Além disso, o narrador faz o 

leitor perceber não apenas tudo aquilo que sabe, mas também o que ele não sabe. O fato de o 

narrador destacar que precisa partir da imaginação para acessar os pensamentos dos membros 

da reunião da Congregação indica que o narrador de K. não é onisciente, nem mesmo 

onipresente.  

 Voltando ao primeiro capítulo em que o protagonista se apresenta, o narrador se detém 

nos personagens que compõem a cena em que K. vai à Cúria Metropolitana, para uma reunião 

com os familiares de desaparecidos. Ele descreve uma senhora cujo marido desapareceu.  

  

Depois falou outra senhora, de seus cinquenta anos, que se apresentou como esposa 
de um ex-deputado federal. Dois policiais vieram à sua casa, pedindo que o marido os 
acompanhasse à delegacia para prestar alguns esclarecimentos. Ele foi tranquilo, pois, 
embora seu mandato de deputado tivesse sido cassado pelos militares, levava vida 
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normal, tinha escritório de advocacia. Desde então, há oito meses, nunca mais o viram. 
Na delegacia disseram que ele ficou apenas quinze minutos e foi liberado. Mas como? 
Como poderia ter desaparecido assim por completo? (KUCINSKI, 2012, p. 25-26). 

 

O narrador não responde às perguntas. Apenas dá prosseguimento aos acontecimentos, 

conta sobre os “relatos de sumiços; todos queriam falar. E queriam ouvir. Queriam entender” 

(KUCINSKI, 2012, p. 26). Alguns capítulos posteriores, o leitor descobre o que ocorreu com o 

marido dessa senhora, em “A cadela”. Um dos algozes da filha e do genro de K., que relata sua 

irritação com a cadela do casal, faz um desabafo ao seu interlocutor: 

 

o chefe só vem aqui quando chega algum preso novo. Carne nova – ele fala – arranca 
o que quer, manda liquidar, vai embora. Mas nós ficamos aqui o tempo todo, com essa 
cadela nos atormentando, mas eu já sei o que vou fazer: dou mais dois dias, se ela não 
morre sozinha, boto veneno na água, boto o veneno que demos àquele ex-deputado 
federal” (KUCINSKI, 2012, p. 67). 

 

 O leitor é informado, pelo narrador em primeira pessoa, sobre o destino do ex-deputado 

federal. O narrador em terceira pessoa que, à primeira vista, seria essa entidade onisciente e 

onipresente, explicita os acontecimentos que desconhece. Os diferentes narradores em K. 

complementam, em certa medida, as ausências da narrativa principal, não para dar todas as 

explicações ao leitor, mas antes para indicar que a narração do romance se constrói a partir de 

vestígios. Para transmitir as experiências do trauma ligadas ao passado ditatorial, em toda a sua 

obscuridade, não é possível tratar dos fatos à luz das evidências, em uma narrativa que se 

pretenda demasiado explicativa e objetiva. O narrador em terceira pessoa, nesse movimento de 

mostrar ao leitor que desconhece todos os acontecimentos que se apresentam no decorrer do 

romance, indica que só é possível tratar os fatos desse passado a partir da literatura, já que as 

evidências foram negadas.   

 Ainda sobre a cena da reunião de familiares, o narrador faz menção ao caso Araguaia, 

quando conta sobre uma jovem representante das famílias dos desaparecidos desse grupo. “K., 

pela primeira vez, ouvia alguém falar do Araguaia; ficou sabendo que muitos rapazes e até 

algumas moças tinham sido presas pelas forças armadas no meio da floresta amazônica e 

executados lá mesmo” (KUCINSKI, 2012, p. 26). A guerrilha do Araguaia, conhecida por ser 

a maior tentativa do Partido Comunista do Brasil de iniciar um movimento revolucionário no 

interior do país para combater a ditadura, foi cruelmente abatida pelas Forças Armadas. A 

referência a esse evento se dá de forma breve pelo narrador e ele destaca o que K. “ficou 

sabendo”, mas não conta para o leitor o que aconteceu. Novamente, ele expõe aqui seu 

desconhecimento perante determinados episódios do passado repressivo brasileiro. 
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 Esse narrador em terceira pessoa desconhece também o que aconteceu com os restos 

mortais da filha de K. Embora acompanhe a conversa entre uma psicóloga e a faxineira da Casa 

da Morte, Jesuína, uma das últimas testemunhas a ver A. ainda viva, no capítulo “A terapia”, a 

voz narrativa aparece de forma meramente pontual. Ele apenas indica o silêncio de Jesuína 

quando a terapeuta faz as perguntas ou a impaciência desta diante de tamanha curiosidade. 

 

 A terapeuta deixa de novo passarem-se alguns segundos e pergunta:  
‘Você fala muito nessa casa que o Fleury fechou, como era essa casa Jesuína? Onde 
ela ficava?’ 
A jovem não responde. 
‘Jesuína, você não precisa falar tudo de uma vez, e nem falar o que não quiser, mas, 
para você sarar, tem que encarar o passado, tem que botar pra fora as coisas que te 
incomodam, que provocam as alucinações, os sangramentos; isso tem a ver com os 
presos daquela casa? 
Jesuína permanece calada, os ombros ainda curvados (KUCINSKI, 2012, p. 124-125). 

 

 Dando mais espaço para a voz de Jesuína, o narrador em terceira pessoa parece se 

colocar como um ouvinte, que escuta o inesquecível testemunho da faxineira. Ele não narra os 

acontecimentos da Casa da Morte; é o relato de Jesuína que, de modo incompleto, dá um 

vislumbre ao leitor do que pode ter acontecido a A. O interior da garagem, que faz Jesuína ter 

pesadelos, é descrito a partir de um buraco na porta pela narradora personagem. 

 

‘Mas o que tinha lá dentro daquela garagem, Jesuína?’ 
Jesuína leva as duas mãos à cabeça, parecendo tapar os ouvidos, demora-se nessa 
posição, muda e cabisbaixa; depois puxa sua cadeira para bem perto da terapeuta e 
sussurra, no modo de quem compartilha um segredo: 
Uma vez, eu fiquei sozinha quase a manhã inteira, os PM mineiros saíram bem cedo 
de caminhonete dizendo que tinham acabado os sacos de lona, o lugar onde 
compravam era longe, iam demorar. O Fleury já tinha voltado para São Paulo de 
madrugada. Eu sozinha tomando conta. Então desci até lá em baixo, fui ver. A 
garagem não tinha janela, e a porta estava trancada com chave e cadeado. Uma porta 
de madeira. Mas eu olhei por um buraco que eles tinham feito para passar a mangueira 
de água. Vi uns ganchos de pendurar carne igual nos açougues, vi uma mesa grande e 
facas igual de açougueiro, serrotes, martelo. É com isso que tenho pesadelos, vejo esse 
buraco, pedaços de gente. Braços, pernas, cortadas. Sangue, muito sangue’. 
Jesuína põe-se a soluçar, de início um gemido surdo; logo o choro se acelera e ela é 
tomada por convulsões, escorregando lentamente da cadeira; a terapeuta a agarra antes 
que desabe e a põe de pé, abraçando-a. Ambas choram (KUCINSKI, 2012, p. 128-
129). 

 

 O leitor tem apenas um vislumbre rápido dos horrores da Casa da Morte. Jesuína, 

traumatizada com a imagem de corpos esquartejados, conta ao leitor eventos que o narrador em 

terceira pessoa desconhece. A participação pouco ativa do narrador nesse capítulo acaba por 

revelar a importância do romance de Kucinski. Ao trabalhar com a dúvida, negando uma 
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narração onisciente, o romance explicita, de modo crítico, a permanência do sistema repressivo 

no presente.  

 O filho de K. relata, no “Post-Scriptum” do romance, um telefonema de uma mulher 

desconhecida ao seu filho, o mesmo que recebe as cartas à destinatária ausente: “Diz que 

chegara havia pouco do Canadá, onde fora visitar parentes e que conversavam em português 

numa mesa de restaurante, quando se aproximou uma senhora e se disse brasileira dando seu 

nome completo, o nome da tia desaparecida” (KUCINSKI, 2012, p. 177). 

 O romance se encerra com tal conclusão, de que a maquinaria repressiva permanece 

ativa, décadas depois da utilização dos porões desaparecedores da ditadura: 

 

Não retornei o telefonema. Lembrei-me dos primeiros meses após a desaparição; 
sempre que chegávamos a um ponto sensível do sistema, surgiam as pistas falsas do 
seu paradeiro para nos cansar e desmoralizar. Esse telefonema – concluí – é uma 
reação à mensagem inserida nas televisões há alguns meses pela Secretaria de Direitos 
Humanos do governo federal, na qual uma artista de teatro personificou o seu 
desaparecimento. O telefonema da suposta turista brasileira veio do sistema 
repressivo, ainda articulado. 
São Paulo 31 de dezembro de 2010 (KUCINSKI, 2012, p. 177). 

 

Com isso, em K., não se encontra ali uma narrativa de caráter fantástico ou mesmo 

jornalística, apesar de o autor B. Kucinski possuir amplo reconhecimento nessa área. O romance 

dialoga com o jornalismo: há uma investigação, realizada pelo protagonista, que se vê sozinho, 

diante do muro intransponível e opressor do sistema repressivo. O leitor acompanha a narrativa 

desconcertante pela perspectiva do escritor de língua iídiche e, a cada capítulo, a esperança de 

encontrar a filha, viva ou morta, se esvai. Entretanto, a busca é realizada por um parente da 

vítima e não por um jornalista. O fato de K. ter como protagonista um familiar de uma 

desaparecida política também distancia o romance da terceira vertente de textos literários 

produzidos na ditadura, tratada por Silviano Santiago. As narrativas autobiográficas de ex-

exilados tinham, como foco, narradores personagens guerrilheiros, que se preocupavam com os 

acontecimentos referentes ao grupo marginalizado. O romance de Kucinski se difere dessa 

prosa, porque abandona a figura do militante político, personagem principal que adota tons de 

heroísmo em sua narração, como descreve Santiago (1989, p. 33). Em K., tem-se o testemunho 

de um pai, torturado psicologicamente pela repressão, e o único tom encontrado é o da derrota: 

K. não encontra sua filha, é um personagem assombrado por traumas do passado e que volta a 

sofrer novos traumas com a perda da filha. 

 K. é uma narrativa que se aproximaria do que Flora Süssekind chamou de boa literatura. 

Conforme argumentou Luciane Andersson (2014, p.11-12), em sua tese sobre o romance, K. é 
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uma narrativa de ausências. Para a pesquisadora, a ausência da filha de K. remete à própria 

ditadura militar, levando em conta que a repressão é ausência, pois deixa ausentes direitos, 

liberdade, sentido. O romance tem como tema a ausência, a qual, para o protagonista, será o 

combustível que o move em sua incessante busca. Justamente por trabalhar a partir da ausência, 

K. nega ao leitor uma narrativa totalizante, recheada de descrições minuciosas e de respostas 

que poderiam explicar a questão principal do romance: o que teria acontecido com a filha e o 

genro de K.. Essa pergunta não é respondida, pois o que se tem ali é uma ficção que trabalha 

com a incompletude dos vestígios do passado. O romance se distancia da literatura-verdade, 

pois rejeita atingir autenticidade e prioriza a ficção.  

 O romance, ao tentar representar a ausência, utiliza a própria literatura para representar 

o irrepresentável, isto é, o desaparecimento forçado, para fazer com que o leitor perceba o 

doloroso paradoxo da ausência presente, considerando que os desaparecidos não estão nem 

vivos nem mortos, se encontram em um não-lugar. Ao negar um testemunho de pretensões 

totalizantes, o que Kucinski apresenta é o testemunho de um pai de uma desaparecida política, 

que é incompleto, que não responde à principal pergunta da narrativa, marcado pelo cansaço, 

marcado pelo fracasso. K. também nega a construção de um relato otimista. Ao centralizar a 

narrativa principal no relato do pai, o que se tem não é um testemunho triunfante das ocorrências 

do passado, mas antes o lamento de um protagonista traumatizado que, à medida que procura a 

filha, vai se recordando das perdas do passado e se afogando no sentimento de culpa.    

  

 

3.2 O luto interminável de K. 
 

Os mortos têm que ser enterrados (KUCINSKI, 2014, p. 50). 

 

No sentido freudiano do termo, o luto não é considerado como uma patologia porque o 

sujeito enlutado consegue superá-lo com o passar do tempo. Ele “é a reação à perda de uma 

pessoa amada ou de uma abstração que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal etc.” 

(FREUD, 2010, p. 171-172). No caso dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, a 

dolorosa presença dos ausentes cria um impedimento nessa superação do luto, e o silêncio em 

torno dos desaparecimentos leva as famílias a um sofrimento que se estende por décadas, na 

esperança de que, um dia, terão esclarecimentos: “O silêncio introduzido pelo terror do 

desaparecimento cria uma situação sem um fim, perpetuando a tortura que é vivenciar a 

ausência de seus corpos e de informações” (TELES, 2010, p. 269). 
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No conto de B. Kucinski, “O velório”, tem-se uma narrativa ambientada durante uma 

cerimônia fúnebre em homenagem a um desaparecido, Roberto. Seu pai, Antunes, já um 

homem de idade no presente da narrativa, decide reunir a família para velar o filho, cujo corpo 

nunca foi encontrado. O sofrimento que assola Antunes e sua família evoca a infinitude do luto. 

A dolorosa presença da ausência é o sofrimento interminável das famílias de desaparecidos 

políticos que não puderam enterrar seus mortos. Os familiares, tendo seu direito a um corpo 

para enterrar negado, foram aprisionados nesse fardo infindável. A pesquisadora Maria Zilda 

Ferreira Cury (2020), analisando o texto literário de Cláudia Lage, O corpo interminável, outra 

narrativa brasileira contemporânea que explora o paradoxo da presença da ausência, destaca a 

estranheza desses corpos desaparecidos, que se fazem sentir através da escrita literária. A 

literatura, diante da tarefa de representar os mortos-presentes, faz com que o leitor perceba essas 

vozes que foram brutalmente caladas e assume “a precariedade da linguagem para o registro do 

horror, ou antes, até mesmo pela consciência dessa precariedade diante da aporia do desejo de 

‘dizer o outro’, de expressar a morte e ausência do corpo” (CURY, 2020, p. 186). 

O velório simbólico em memória de Roberto acaba por unir não apenas os familiares do 

rapaz, como também diversos membros da cidade. O pai do rapaz se sente feliz e em paz: “Seu 

sonho de tantos anos finalmente se realiza; já pode morrer em paz. E toda a cidade 

compreendeu. Isso foi o mais importante. Toda a cidade. Até o padre Gonçalves, que primeiro 

lavou as mãos, depois deu a benção” (KUCINSKI, 2014, p. 55). Essa cena aponta para uma 

importante ação. A afirmação do narrador de que toda a cidade esteve presente e compreendeu 

indica uma tarefa coletiva, de entendimento e de solidariedade para com as vítimas dos horrores 

da ditadura. O trauma, antes sentido apenas nas casas dessas famílias destroçadas pelas perdas, 

passa a ser expresso e apreendido também coletivamente.  

Aproximando esse conto de Kucinski com o romance K., é possível notar o mesmo 

apelo. Focalizo agora o capítulo “A matzeivá”, termo que designa uma lápide colocada um ano 

após o sepultamento de alguém. K., tendo perdido a esperança de encontrar a filha com vida, 

após meses de buscas por informações, encontra-se com um rabino para que esse pudesse 

providenciar uma lápide em sua memória. O rabino, indignado pelo pedido do escritor, 

argumenta contra a colocação da matzeivá, com base nos textos sagrados do judaísmo. “‘Por 

que ela era colocada por nossos antepassados? Era colocada para os túmulos não serem 

profanados; os corpos não serem violados; de modo que voltamos à questão inicial: se não há 

corpo, não há o que profanar, não há o que violar, não há por que colocar uma matzeivá’” 

(KUCINSKI, 2012, p. 81).   



96 
 

O sofrimento de K. pela falta da lápide é explicitado pelo narrador, de modo intenso e 

marcante:  

 

K. sente com intensidade insólita a justeza desse preceito, a urgência em erguer para 
a filha uma lápide, ao se completar um ano da sua perda. A falta da lápide equivale a 
dizer que ela não existiu e isso não é verdade: ela existiu, tornou-se adulta, 
desenvolveu uma personalidade, criou o seu mundo, formou-se na universidade, 
casou-se. Sofre a falta dessa lápide como um desastre a mais, uma punição adicional 
por seu alheamento frente ao que estava acontecendo com a filha bem debaixo de seus 
olhos (KUCINSKI, 2012, p. 80). 

 

A ausência da lápide significa a ausência do corpo. Não ter uma lápide em memória da 

filha constitui um trauma para o protagonista, “um desastre a mais”, uma forma de perpetuar 

ainda mais o sofrimento do luto inconcluso. Como afirma Eurídice Figueiredo (2017, p. 135), 

sobre a ausência do direito aos rituais de luto e de morte no caso de familiares de desaparecidos, 

“[o] sumiço do corpo representa um grande desrespeito, pois é próprio da morte humana a 

cerimônia do enterro ou da cremação; não devolver o corpo aos familiares é tratar a pessoa 

como um animal”.  

Tal questão da desumanização está presente no texto literário de Kucinski. Durante a 

busca de K., a filha é constantemente colocada, por diversos personagens, no lugar de uma 

estranha, alguém que não é vista como uma semelhante, uma outra. Os adjetivos utilizados 

pelos personagens para inseri-la neste lugar de desprezo são comunista e subversiva. O rabino 

que impede K. de colocar uma lápide para a filha, assim como o judeu milionário, dono de uma 

rede de tevê, que K. encontrou antes de ir ao cemitério para solicitar ajuda, e o dono da gráfica, 

a quem K. pede para imprimir um livreto in memoriam da filha, contendo depoimentos de 

amigos e familiares, acusam, na forma de uma pergunta: “Ela não era comunista?” 

(KUCINSKI, 2012, p. 83-84). Essa acusação se repete, no decorrer do capítulo, nas falas das 

três figuras, e é proferida por tais personagens que ocupam posições sociais distintas, a saber, 

um milionário, um líder religioso e um dono de uma pequena gráfica. A narrativa evidencia a 

lógica presente no corpo social, própria de regimes autoritários, do inimigo interno, esse que é 

retirado de seu lugar de semelhante para se tornar um outro, não merecedor de direitos e de 

solidariedade. Por essa lógica, o extermínio – ou o desaparecimento – desse outro torna-se algo 

passível de justificativas. 

Quando K. vai à gráfica, o dono do local o recebe com indignação e praticamente grita: 

‘“Como o senhor teve o atrevimento de trazer material subversivo para a minha gráfica? Pegue 

isso e dê o fora, nunca mais apareça com esse tipo de coisa. Onde já se viu, material subversivo, 

uma desaparecida política, uma comunista. Ela não era comunista?’” (KUCINSKI, 2012, p. 
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84). Assim, K. tem seu direito ao luto mais uma vez negado. A fala do dono coloca a filha de 

K. no lugar de uma inimiga, justificando assim sua negativa. A solidariedade, indicada na 

comovente cena do conto “O velório”, não é demonstrada a K.; pelo contrário, o escritor judeu 

lida com a insensibilidade e o descaso de diversos membros da sociedade, o que contribui ainda 

mais para o seu estado de sofrimento psicológico. 

No capítulo “A cadela”, é possível inferir o mesmo sentido, que se estabelece a partir 

da utilização de adjetivos como terrorista, capaz de autorizar o extermínio de qualquer um que 

se enquadre nessa característica. O capítulo constitui o relato em primeira pessoa de um dos 

algozes da filha e do genro de K., a serviço do chefe, Sérgio Fleury. O narrador personagem, 

preocupado, se dirige ao seu interlocutor com relação à cadela Baleia, animal de estimação do 

casal de guerrilheiros. Seu incômodo se dá não apenas porque a cadela poderia pôr em risco a 

operação de desaparecimento, tendo em vista o risco de alguém próximo ao casal reconhecê-

la, mas também porque o animal parece lembrá-lo e acusá-lo da atrocidade cometida: “se a 

gente chega perto, rosna, cachorra filha da puta, como se estivesse acusando, como se soubesse 

de tudo” (KUCINSKI, 2012, p. 65). Deixar viva a cadela seria deixar um vestígio do crime 

cometido. 

O narrador personagem começa a questionar o próprio sentido das ações que realizou 

ao se irritar com o fato de Fleury não ter permitido matar o animal: “a cadela era uma Luluzinha 

de raça, parece cachorrinha de madame; não entendo o que dois terroristas faziam com uma 

cachorrinha assim, vai ver não eram terroristas coisa nenhuma, não combina, ou vai ver a 

cachorrinha era para disfarçar” (KUCINSKI, 2012, p. 66). Logo em seguida, ele reclama sobre 

a atitude do chefe referente à cadela: 

 

[E]u não entendo o chefe, durão, mas quando falo que sobrou a cadela, que é perigoso, 
faz que não escuta. Sempre perguntando se deixamos alguma pista, se alguém viu, 
querendo saber de tudo, para ter a certeza de que nunca vão saber que nós sumimos 
com os caras; falo que tem a cadela, que pode nos delatar, que algum amigo deles 
pode reconhecer a cadela e foder com tudo, ele faz que não escuta. Quando eu disse 
que ela não comia desde que chegou ele botou a culpa em mim, disse que demos 
comida ruim para a cadelinha, ainda mandou comprar essa ração de trinta paus o quilo, 
mais cara que filé mignon; o pior foi ontem, quando eu falei em sacrificar a cadela, 
levei o maior esporro, me chamou de desumano, de covarde, que quem maltrata 
cachorro é covarde; quase falei pra ele: e quem mata esses estudantes coitados, que 
tem pai e mãe, que já estão presos, e ainda esquarteja, some com os pedaços, não deixa 
nada, é o quê? Ainda bem que não falei. Não sei onde estava com a cabeça 
(KUCINSKI, 2012, p. 66-67). 

 

 A inusitada compaixão de Fleury, conhecido pela crueldade de seus atos contra 

opositores políticos da ditadura militar, pela cadelinha Baleia, provoca um efeito irônico na 
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narrativa.  Em contraste ao cuidado excessivo que dá à cadela, colocando em risco até mesmo 

a macabra tarefa que ele e seus algozes realizam, vê-se outra faceta do personagem, a de um 

assassino impiedoso. Nesta cena, ficcionalizada por Kucinski, o personagem de Fleury se 

assemelha à figura de Ingrid Olderöck, representada no curta-metragem de animação chamado 

Bestia, do diretor chileno Hugo Covarrubias, de 2022. No filme, o espectador acompanha a 

rotina de uma das torturadoras mais temidas da ditadura chilena. Conhecida pela excelência no 

adestramento de cães, Olderöck mantinha sob seus cuidados um pastor-alemão, de nome 

Volodia, que foi treinado para estuprar homens e mulheres, opositores do regime autoritário de 

Augusto Pinochet, em La Venda Sexy, uma casa localizada em um bairro de classe média, local 

de tortura, na cidade de Santiago. O nome desse porão da ditadura chilena era uma referência 

ao tipo de tortura que era realizada lá dentro, que se constituía em práticas de abuso sexual. 

Assim como a Olderöck do curta-metragem, o personagem Fleury nutre um respeito e carinho 

pela vida de cães. Não se pode dizer o mesmo com relação às suas vítimas humanas. A narrativa 

de Kucinski complexifica o personagem de Fleury: o mesmo homem que se mostra preocupado 

com a vida de uma cadela, fato que indicaria uma índole benevolente e empática, é capaz de 

autorizar e cometer atrocidades contra outros seres humanos, não vistos como semelhantes por 

estarem nesse lugar que destrói sua humanidade.  

Volto ao capítulo “A matzeivá”. Após K. receber a resposta negativa do rabino sobre a 

colocação da lápide contendo o nome da filha, ele decide ir a uma gráfica, cujo dono era um 

antigo conhecido, para imprimir um livro em sua homenagem, uma lápide simbólica, em forma 

de papel: 

 

Desolado pela falta da Matzeivá, ocorreu então a K. a ideia de compor um pequeno 
livrinho em memória da filha e do genro. Uma lápide na forma de livro. Um livro in 
memoriam. Isso também se fazia de vez em quando na Polônia, embora sem substituir 
a Matzeivá. Comporia um folheto de umas oito ou dez páginas, com fotografias e 
depoimentos de suas amigas, imprimiria cem cópias e as entregaria de mão em mão 
para toda a família, os conhecidos e as amigas; mandaria aos parentes em Eretz Israel 
(KUCINSKI, 2012, p. 83, grifos do autor). 

 

 Apesar de o livreto em memória da filha não se tratar de literatura, o excerto evoca a 

escrita do próprio romance. B. Kucinski, irmão de Ana Rosa, desaparecida em 1974, sentindo 

a ausência de seu corpo, recorre à literatura para escrever em memória dos mortos. A imagem 

de um livro como uma lápide se repete no capítulo “Livros e expropriação”. Quando o genro 

de K. é capturado e desaparecido pelos militares, o narrador traça o seguinte comentário sobre 

o nome que ele assinava nos livros que expropriava: “Queria demarcar uma posse? Não. Não 

faz sentido. Talvez soubesse, isso sim, e desde sempre, que os livros seriam os únicos vestígios 
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de sua vocação revolucionária, pequenas lápides de um túmulo até hoje inexistente” 

(KUCINSKI, 2012, p. 57). 

Trata-se de um traço testemunhal que compõe o romance. A escrita literária é um 

caminho para homenagear os mortos, que não foram enterrados, capaz de criar uma lápide 

simbólica na forma de narrativa. A literatura é esse espaço de expressão do trauma, do luto 

inconcluso, permitindo que os ritos de morte, negados aos familiares de desaparecidos, sejam 

colocados por uma via simbólica. O escritor B. Kucinski realiza, através de seu romance, um 

kadish para sua irmã desaparecida, como bem recorda Eurídice Figueiredo (2017, p. 125). O 

kadish é uma prece judaica proferida pelo parente mais próximo do morto, em seu 

sepultamento, sendo a principal oração do rito de luto judaico. O romance de Kucinski revela 

sua relevância ao expressar literariamente esse direito negado, de forma cruel pela repressão, 

das famílias que perderam seus ausentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É um final de jornada. Tomada de curiosidade, e notando 
que a caixa pende frouxamente da parede, Júlia não espera 
até a manhã seguinte. Assim que o pintor se vai, cutuca-a até 
que ela se solte e caia no assoalho. Vê, com espanto, que dos 
fusíveis não saía fio algum. O que até então era uma suspeita 
vira certeza. Alumia com uma lanterna o buraco deixado na 
parede e percebe, lá no fundo, um objeto retangular. Retira-
o com cuidado. É um estojo de metal. Deduz que a falsa 
caixa de fusíveis servira tão somente de camuflagem 
(KUCINSKI, 2020, p. 42).  

 

Finalizo este trabalho com a cena de que trata a epígrafe, extraída do romance Júlia: 

nos campos conflagrados do Senhor, publicado em 2020, de B. Kucinski. A protagonista que 

dá título à obra, Júlia, realiza uma reforma no apartamento onde cresceu e encontra uma caixa 

de fusíveis escondida no quarto dos pais, ambos já falecidos. Escavando a parede, ela se depara 

com uma caixa, contendo cartas secretas que revelam a relação de seu passado com a ditadura 

civil-militar no Brasil.  

Tal como Júlia, que era apenas um bebê naqueles anos de intensa turbulência política, 

eu também pertenço a uma geração diferente das que presenciaram os horrores do período 

ditatorial. Nasci no final dos anos 1990 e cresci em um Brasil redemocratizado, que exalava 

esperança com as políticas socioeconômicas da era Lula, dentro de uma família de classe média. 

As lembranças de meus familiares que viveram o período repressivo, nas poucas vezes em que 

tal assunto surgia, se detinham na grande inflação que assolou o país à época. Durante meu 

processo de escolarização, estudei a ditadura apenas nas aulas da disciplina História, 

especialmente no Ensino Médio, as quais se concentravam nas ações dos presidentes militares, 

instaurando a censura no país. Das torturas pouco se falava, talvez para evitar sensibilizar os 

alunos. Anos depois, já no curso de Letras, foi através da literatura brasileira que tematiza a 

ditadura que passei a olhar mais atentamente para esse passado.  

Walter Benjamin (2013, p. 101), em um breve texto, “Escavar e recordar”, afirmou: 

“Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um 

homem que escava”. A cena de Júlia escavando a parede para descobrir cartas contendo 

memórias de seus pais, escritas em um período que até então lhe era pouco conhecido, evoca 

tal metáfora da memória de que trata Benjamin. O ato de escavar implica a procura daquilo que 

se esconde por baixo da superfície, para explicitar os vestígios do passado segredados ao solo 

ou ao interior das paredes de construções, como sugere a cena do romance. A literatura 

brasileira, em sua luta contra o esquecimento, escreve o passado da ditadura a partir dos dados 



101 
 

factuais ou das memórias, pessoais e familiares. Como vimos, a literatura auxilia no trabalho 

de escavação desse passado, tarefa que permanece ativa, décadas após a redemocratização do 

país. 

Assim como Júlia, que para entender sobre seu próprio passado deve, ao mesmo tempo, 

conhecer sobre um período histórico do Brasil, nós, leitores, somos levados a revisitar os 

horrores da ditadura, movimento de retrospecção permitido pela literatura. Romances como 

Júlia e K. Relato de uma busca não apenas nos levam a revisitar o passado, mas a compreender 

o que restou da repressão no presente.  

Vimos que o romance K., publicação de estreia de B. Kucinski, procura coletivizar as 

memórias de um grupo minoritário que sofreu com a repressão no Brasil: os familiares de 

desaparecidos políticos. Através de mecanismos de uma política de esquecimento adotada pela 

maquinaria estatal, esse grupo guardou silêncio sobre suas memórias traumáticas e um espaço 

de escuta lhes foi negado, além de lidarem com a negação da terapia do luto, com o sentimento 

de culpa, com a impunidade. 

O testemunho de Bernardo Kucinski, cidadão que viveu a época da repressão e viu sua 

irmã ser tragada pelo sistema sumidouro de pessoas, se transfigura, via ficção, no testemunho 

de K., o pai da filha desaparecida política. Ao transitar entre as duas dimensões presentes na 

concepção do testemunho, testis e superstes, K. não apenas procura elaborar o trauma de um 

passado violento, mas também procura fazer justiça em um cenário político de impunidade. 

Trazendo ao palco a cena do julgamento, a cena do tribunal, no capítulo “Os extorsionários”, o 

texto literário realiza uma mordaz crítica ao silêncio ensurdecedor estabelecido sobre os casos 

dos desaparecidos.  

A narração do romance se constitui a partir dos restos do passado. Incompletos, os 

relatos dos demais narradores personagens que intercalam a narrativa, em conjunto com o 

narrador principal, esse narrador em terceira pessoa que está colado a K., apenas atestam a 

ausência de respostas. Os narradores complexificam a representação que se apresenta do 

momento histórico da ditadura militar, além de negarem uma narração completa, que se 

pretenda objetiva. O romance não pretende alcançar a verdade dos fatos acerca do caso Ana 

Rosa Kucinski e Wilson Silva. A literatura é chamada diante da ausência de fatos, envolvendo 

essa trágica história, para trabalhar, de maneira crítica, com o lamentável cenário dos 

desaparecidos de nossa ditadura.  

A impossibilidade do luto dos familiares de desaparecidos se transforma em matéria 

para o romance de Kucinski, que escreve um livro em homenagem à sua irmã e a seu cunhado 

falecidos, mas não somente a eles. A ausência de nomes dos desaparecidos no romance – o 



102 
 

nome da filha de K. é grafado apenas pela letra A. – demonstra que K. não trata de um caso 

individual. Trata-se de uma estratégia narrativa para ampliar a tragédia. Ao não especificar os 

nomes dos ausentes, se homenageia também esse grupo, os desaparecidos da ditadura, nem 

vivos e nem mortos, que ainda não tiveram seus restos mortais encontrados. 

Com isso, o romance K. revela sua importância para a literatura brasileira ao distribuir 

o trauma, ao endereçar essa ferida infligida no passado, que ainda não foi cicatrizada, em outro 

tempo. Os leitores de diferentes gerações que leem atentamente o romance realizam esse papel 

de um outro que escuta. Retomando a imagem do poema de Tasso, tratada por Cathy Caruth, o 

leitor é como esse outro que ouve a voz a sair das entranhas da ferida.  
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