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1) Começarei	  esta	  entrevista	  com	  a	  questão	  do	  testemunho	  e	  do	  trauma.	  Primo	  
Levi,	  Miguel	  Barnet	  e	  Rubem	  Fonseca	  são	  exemplos	  de	  autores	  que	  lidaram	  
com	  uma	  narrativa	  sobre	  o	  impacto	  gerado	  nas	  pessoas	  por	  regimes	  
totalitários,	  guerras,	  violências	  e	  genocídios,	  mas	  que	  ao	  mesmo	  tempo,	  
fizeram	  desse	  impacto	  suas	  próprias	  razões	  de	  escritura.	  Poderia	  falar	  sobre	  
esta	  abertura	  ao	  estudo	  do	  testemunho	  e	  do	  trauma?	  	  

	  
Se	  observarmos	  a	  história,	  a	  violência	  sempre	  acompanhou	  a	  humanidade.	  O	  que	  
muda,	  podemos	  pensar,	  é	  como	  o	  ser	  humano	  se	  relaciona	  com	  essa	  violência.	  
Acredito	  que	  somos	  seres	  com	  uma	  subjetividade	  talhada	  recentemente,	  naquilo	  
que	  costumamos	  denominar	  de	  período	  romântico,	  ou	  seja,	  no	  final	  do	  século	  
XVIII	  e	  início	  do	  século	  XIX.	  Esse	  novo	  ser	  é	  dotado	  de	  uma	  interioridade	  
psicológica	  e	  transita	  entre	  a	  esfera	  pública	  e	  a	  privada.	  Seu	  destino	  é	  de	  certo	  
modo	  a	  tristeza,	  já	  que	  está	  sempre	  infeliz,	  pois	  quando	  está	  em	  uma	  dessas	  
esferas,	  sente	  saudades	  da	  outra.	  Pois	  bem,	  é	  esse	  indivíduo	  moderno	  que	  vai	  ser	  
descrito	  tanto	  por	  filósofos	  como	  Novalis,	  Friedrich	  Schlegel,	  Schelling,	  Hegel	  e	  
Walter	  Benjamin,	  como	  por	  poetas	  e	  escritores,	  como	  E.T.A.	  Hoffman,	  Flaubert,	  
Zola,	  Baudelaire,	  Rilke,	  Drummond,	  entre	  tantos	  outros,	  e	  pela	  psicanálise	  de	  um	  
Freud	  ou	  de	  Lacan.	  É	  esse	  indivíduo	  que,	  diante	  dos	  choques	  cada	  vez	  mais	  
presentes	  na	  Modernidade,	  vai	  desenvolver	  aquilo	  que	  a	  psicanálise	  denominou	  
de	  trauma,	  ou	  seja,	  uma	  ferida	  psíquica.	  Essa	  ferida	  se	  origina	  de	  nossa	  
incapacidade	  de	  amparar	  tantos	  choques,	  tanta	  violência.	  Por	  outro	  lado,	  é	  esse	  
mesmo	  indivíduo	  insatisfeito	  com	  sua	  vida	  (porque	  sempre	  alienado	  ou	  da	  
esfera	  pública,	  ou	  da	  privada)	  e	  traumatizado	  que	  vai	  buscar	  no	  dispositivo	  do	  
testemunho,	  um	  meio	  para	  recompor	  a	  sua	  autoimagem.	  O	  testemunho	  é	  um	  
elemento	  que	  pode	  ser	  lido	  em	  todo	  objeto	  da	  cultura,	  mas	  que	  se	  tornou	  central	  
como	  fenômeno	  artístico	  e	  político	  apenas	  na	  Modernidade	  e,	  mais	  
especificamente,	  ao	  longo	  do	  século	  XX.	  O	  testemunho	  visa	  tanto	  a	  
(re)construção	  do	  eu,	  como	  a	  costura	  desse	  eu	  fragmentado	  ao	  seu	  meio.	  O	  
testemunho	  forma	  assim	  comunidades	  que	  muitas	  vezes	  têm	  como	  característica	  
marcante	  	  a	  participação	  em	  um	  mesmo	  trauma	  social:	  como	  a	  comunidade	  das	  
vítimas	  de	  ditaduras	  e	  de	  regimes	  totalitários,	  da	  violência	  racista,	  sexista,	  de	  
gênero,	  contra	  crianças	  etc.	  O	  testemunho	  tende	  a	  iluminar	  a	  história	  do	  ponto	  
de	  vista	  dos	  oprimidos	  e	  dos	  vencidos.	  Esse	  ponto	  de	  vista	  também	  tornou-‐se	  
parte	  da	  politica	  institucional	  a	  partir	  da	  ideologia	  dos	  direitos	  humanos,	  que	  
também,	  nasceu	  junto	  com	  o	  indivíduo	  moderno.	  Esse	  indivíduo,	  para	  falar	  com	  
Foucault,	  passar	  a	  ter	  a	  sua	  vida	  gestada,	  dirigida,	  por	  Governos.	  O	  importante	  é	  
ver	  como	  no	  dispositivo	  do	  testemunho	  atuam	  simultaneamente	  duas	  forças	  
opostas:	  de	  um	  lado	  ele,	  como	  disse,	  pode	  servir	  para	  organizar	  os	  indivíduos	  e	  
grupos	  a	  partir	  e	  contra	  a	  violência	  institucional.	  Por	  outro	  lado,	  o	  testemunho	  é	  
também	  cooptado	  pelo	  poder	  e	  pelos	  governos,	  como	  meio	  de	  controlar	  os	  
indivíduos.	  Nesse	  sentido	  negativo,	  o	  testemunho	  é	  um	  dispositivo	  que	  afirmaria	  



“verdades”	  e	  reafirmaria	  o	  poder	  dos	  governantes	  e	  donos	  da	  estrutura	  jurídica	  e	  
policial.	  O	  testemunho	  jurídico,	  por	  exemplo,	  tende	  a	  ser	  positivista	  e	  
conservador.	  No	  meu	  trabalho	  procuro	  iluminar	  a	  força	  desestruturadora	  do	  
poder	  que	  existe	  no	  testemunho	  que	  podemos	  chamar,	  como	  Deleuze	  e	  Guattari,	  
de	  “menor”.	  Esse	  testemunho	  menor	  é	  desestabilizador	  dos	  poderes	  
controladores	  e	  ajuda	  a	  articular	  contrapoderes.	  

	  
2) Em	  seu	  artigo	  Narrar	  o	  trauma	  -‐	  A	  questão	  dos	  testemunhos	  de	  catástrofes	  

históricas,	  o	  Sr.	  fala	  da	  necessidade	  do	  sobrevivente	  de	  narrar	  sua	  história,	  
sua	  tragédia.	  O	  testemunho	  torna-‐se	  uma	  condição	  de	  sobrevivência.	  Isto	  me	  
faz	  pensar	  no	  grupo	  argentino	  Madres	  de	  Plaza	  de	  Mayo	  	  e	  	  nas	  Mães	  da	  Sé,	  
que	  reunem	  todas	  as	  semanas	  segurando	  cartazes	  com	  fotos	  dos	  filhos	  
desaparecidos.	  No	  ponto	  de	  vista	  da	  memória	  histórica,	  como	  o	  Sr.	  avalia	  a	  
existência	  destes	  grupos	  que	  tentam	  manter	  viva	  a	  memória	  de	  um	  passado	  
recente?	  

	  
Testemunho	  e	  sobrevivência	  estão	  ligados	  inclusive	  etimologicamente.	  Em	  latim	  
temos	  dois	  termos	  para	  indicar	  o	  testemunho:	  testis	  (que	  reforça	  uma	  acepção	  que	  
considero	  mais	  ligada	  ao	  testemunho	  positivista,	  jurídico,	  que	  visa	  comprovar	  uma	  
verdade)	  e	  superstes	  (que	  indica	  o	  sobrevivente	  como	  aquele	  que	  testemunha	  sua	  
experiência	  única,	  sua	  visita	  ao	  reino	  dos	  mortos).	  Esse	  testemunho	  visceral,	  do	  
sobrevivente,	  é	  também	  passível	  de	  contaminar	  àqueles	  que	  estavam	  próximo	  da	  
pessoa	  que	  sofreu.	  Ou	  seja,	  tanto	  o	  testemunho	  pode	  se	  transformar	  em	  uma	  cadeia	  
testemunhal,	  de	  testemunhas	  não	  mais	  primárias,	  mas	  “secundarias”,	  como	  também,	  
no	  caso	  dos	  desaparecidos	  da	  América	  Latina,	  daqueles	  que	  foram	  violentamente	  
raptados,	  torturados	  e	  assassinados	  por	  aparelhos	  do	  Estado,	  esse	  testemunho	  
passa	  a	  ser	  praticado	  por	  aqueles	  que	  sobreviveram	  e	  buscam	  com	  seu	  testemunho	  
narrar	  esse	  desaparecimento.	  Busca-‐se	  com	  esse	  discurso,	  antes	  de	  mais	  nada,	  a	  
justiça.	  Testemunho	  e	  justiça	  são	  dois	  conceitos	  muito	  próximos	  e	  que	  remetem	  à	  
origem	  religiosa	  e	  soteriológica	  do	  testemunho.	  As	  Mães	  da	  Praça	  de	  Mayo,	  na	  
Argentina,	  e	  as	  Mães	  da	  Sé,	  no	  Brasil,	  são	  grupos	  formados	  por	  sobreviventes	  que	  
buscam	  a	  justiça	  com	  relação	  aos	  desaparecidos	  –	  na	  verdade	  os	  mortos,	  
assassinados	  pelo	  Estado.	  Esses	  grupos	  reivindicam	  o	  restabelecimento	  da	  verdade	  
histórica,	  ou	  seja,	  o	  reconhecimento	  da	  parte	  do	  Estado,	  de	  que	  esses	  desaparecidos	  
foram	  assassinados;	  visam	  a	  luta	  pela	  justiça	  social	  e	  jurídica	  com	  relação	  a	  esses	  
crimes	  hediondos	  e,	  por	  fim,	  visam	  manter	  a	  memória	  dessas	  pessoas	  e	  de	  seus	  
sonhos	  e	  feitos.	  Esses	  grupos	  são	  comunidades	  políticas	  nas	  quais	  convergem	  
traumas	  pessoais	  e	  coletivos.	  Dependendo	  da	  sociedade	  em	  que	  atuam,	  conseguem	  
penetrar	  mais	  ou	  menos	  na	  esfera	  pública	  com	  suas	  demandas	  de	  verdade,	  justiça	  e	  
memória.	  Na	  Argentina	  esse	  eco	  publico	  é	  vasto	  e	  muito	  profundo,	  no	  Brasil	  esses	  
movimentos	  até	  pouco	  tempo	  estavam	  marginalizados	  e	  restritos	  à	  esfera	  privada	  
do	  luto	  dos	  familiares	  dos	  desaparecidos.	  A	  atual	  Comissão	  de	  Verdade	  implantada	  
pelo	  governo	  Dilma	  tenta	  publicizar	  essa	  memória	  e	  essas	  demandas.	  Mas,	  ao	  que	  
tudo	  indica,	  nunca	  no	  Brasil	  teremos	  um	  espaço	  para	  a	  memória,	  justiça	  e	  verdade	  
sobre	  os	  traumas	  da	  última	  ditadura,	  como	  ocorre	  em	  outros	  países	  da	  América	  
Latina	  e	  do	  mundo.	  



	  
3) O	  testemunho	  é	  tanto	  do	  sobrevivente	  como	  do	  familiar	  do	  não	  sobrevivente.	  

Como	  fica	  a	  questão	  do	  narrar	  sem	  ter	  passado	  pela	  experiência	  de	  
sobrevivente,	  como	  por	  exemplo	  os	  parentes	  dos	  desaparecidos?	  Pode	  o	  
trauma,	  neste	  caso,	  exercer	  a	  condição	  de	  testemunho?	  	  

	  
Paul	  Celan,	  o	  poeta	  nascido	  em	  Czernowitz	  em	  1920,	  que	  perdeu	  seus	  pais	  em	  
campos	  de	  concentração	  nazistas,	  formulou	  em	  um	  verso	  que	  ficou	  famoso	  a	  
impossibilidade	  de	  se	  testemunhar	  pelos	  outros.	  “Niemand	  /zeugt	  für	  den/	  Zeugen”,	  
lemos	  no	  poema	  “Aschenglorie”,	  ninguém	  testemunha	  para	  quem	  testemunhou,	  
para	  quem	  vivenciou	  o	  invivível.	  Primo	  Levi,	  um	  escritor	  sobrevivente	  de	  Auschwitz,	  
por	  sua	  vez,	  escreveu	  que	  a	  verdadeira	  testemunha	  do	  campo	  de	  concentração,	  
aquele	  que	  mirou	  no	  olhar	  da	  Górgona,	  ou	  morreu	  ou	  ficou	  mudo	  e	  impossibilitado	  
de	  testemunhar.	  Os	  que	  testemunharam,	  para	  Levi,	  teriam	  sido	  os	  que	  não	  caíram	  
no	  olho	  do	  furação	  nazista.	  Também	  poderíamos	  lembrar	  da	  famosa	  frase	  de	  
Theodor	  Adorno,	  de	  1948,	  segundo	  a	  qual	  escrever	  poemas	  depois	  de	  Auschwitz	  
seria	  um	  ato	  de	  barbárie.	  Todas	  essas	  falas,	  de	  Celan,	  Levi	  e	  Adorno,	  mostram	  como	  
o	  testemunho	  é	  um	  discurso	  eminentemente	  aporético,	  ou	  seja,	  já	  nasce	  sob	  o	  signo	  
de	  sua	  impossibilidade.	  Isso	  não	  tem	  nada	  a	  ver	  com	  teologia	  negativa	  ou	  com	  culto	  
do	  indizível,	  mas	  antes	  parte	  de	  uma	  verdade	  banal:	  a	  violência	  em	  escala	  
inimaginável	  bloqueia	  o	  logos.	  O	  testemunho,	  no	  entanto,	  como	  nasce	  das	  cinzas	  
desse	  logos	  queimado	  pelo	  real.	  Ele	  é	  a	  reafirmação	  da	  vida	  contra	  o	  império	  da	  
morte.	  Assim,	  tanto	  parceiros	  sobreviventes	  do	  campo	  de	  concentração	  ou	  de	  
extermínio	  vão	  testemunhar	  por	  si	  e	  pelos	  outros,	  como	  também	  parentes	  e	  amigos	  
de	  desaparecidos	  nas	  ditaduras	  latino-‐americanas	  vão	  testemunhar	  pelas	  vítimas.	  É	  
notável,	  nesse	  sentido,	  a	  presença	  na	  América	  Latina	  das	  fotografias	  dos	  
desaparecidos,	  carregadas	  em	  praças	  públicas,	  ostentando	  a	  face	  daqueles	  que	  ali	  
não	  mais	  estão.	  Justamente	  a	  fotografia,	  essa	  arte	  com	  uma	  aptidão	  de	  se	  colar	  ao	  
real,	  tem	  um	  papel	  fundamental	  nesse	  testemunho	  da	  desaparição.	  Mesmo	  que	  não	  
concordemos	  com	  uma	  visão	  positivista	  da	  fotografia,	  que	  a	  reduza	  a	  uma	  
factografia,	  o	  fato	  é	  que	  ela	  tem	  essa	  força	  deítica,	  ela	  aponta	  para	  algo	  que	  esteve	  
diante	  da	  câmara	  fotográfica.	  Ela	  testemunha	  uma	  presença	  e,	  no	  caso	  dos	  crimes	  de	  
rapto	  e	  assassinato,	  testemunha	  o	  desaparecimento.	  Com	  relação	  à	  segunda	  
pergunta,	  o	  trauma	  em	  si	  não	  é	  um	  testemunho	  integral,	  ele	  necessita	  uma	  
elaboração	  imagética	  ou	  verbal	  para	  se	  tornar	  propriamente	  um	  testemunho.	  O	  
trauma	  como	  ferida	  ou	  cicatriz	  que	  não	  fecha,	  é	  um	  traço	  do	  real.	  O	  testemunho	  é	  a	  
tentativa	  de	  ler	  essa	  ferida,	  de	  narrá-‐la.	  É	  como	  se,	  em	  termos	  semióticos,	  a	  ferida	  
estivesse	  um	  passo	  aquém	  da	  fotografia:	  ambas	  são	  traços,	  inscrições	  do	  real,	  
deíticos.	  Mas	  a	  fotografia	  já	  caminha	  em	  direção	  ao	  testemunho.	  A	  fala,	  a	  narrativa,	  a	  
legenda	  das	  imagens,	  são	  um	  complemento	  fundamental	  na	  elaboração	  do	  trauma.	  
	  

4) Qual	  a	  diferença	  entre	  a	  narrativa	  de	  testemunho	  no	  âmbito	  da	  América	  
Latina	  e	  no	  contexto	  do	  Holocausto,	  sendo	  que	  foram	  duas	  	  catástrofes	  
históricas	  impactantes,	  mas	  com	  diferentes	  contextos	  culturais?	  

	  
O	  testemunho	  de	  Auschwitz	  tem	  uma	  história	  muito	  maior	  que	  a	  do	  testemunho	  



latino-‐americano.	  No	  contexto	  do	  testemunho	  de	  Auschwitz,	  como	  mencionei	  ao	  
lembrar	  a	  frase	  de	  Adorno,	  desde	  muito	  cedo	  se	  estabeleceu	  um	  discurso	  crítico	  com	  
relação	  ao	  poder	  das	  palavras	  e	  imagens	  testemunharem.	  Não	  se	  buscava	  tanto	  uma	  
verdade	  positiva,	  mas,	  antes,	  uma	  verdade	  subjetiva.	  Na	  América	  Latina	  o	  tom	  
hagiográfico	  do	  testemunho	  foi	  mais	  preponderante	  se	  comparado	  ao	  tom	  menos	  
heroicizante	  do	  testemunho	  do	  campo	  de	  concentração	  nazista.	  Por	  outro	  lado,	  
desde	  o	  final	  do	  século	  XX,	  com	  o	  desenvolvimento	  teórico	  em	  torno	  do	  conceito	  de	  
testemunho,	  essas	  duas	  modalidades	  de	  testemunho	  acabaram	  se	  encontrando.	  É	  
impressionante	  perceber	  como	  a	  memória	  e	  o	  testemunho	  desenvolvidos	  a	  partir	  de	  
Auschwitz	  acabaram	  moldando	  em	  boa	  parte	  vários	  discursos	  sobre	  traumas	  sociais	  
em	  massa.	  Tanto	  na	  América	  Latina,	  na	  África	  (como	  o	  caso	  de	  Ruanda	  e	  do	  
massacre	  dos	  Tutsis)	  e	  no	  Camboja,	  toda	  uma	  arquitetura	  e	  memorialística	  do	  
trauma	  se	  desenvolveram	  de	  modo	  amplamente	  calcado	  no	  modelo	  do	  que	  ocorreu	  
com	  a	  memória	  de	  Auschwitz.	  Esse	  modelo	  foi	  aplicado	  retrospectivamente	  também	  
a	  genocídios	  que	  aconteceram	  antes,	  como	  o	  dos	  Armênios,	  na	  Primeira	  Guerra	  
Mundial.	  
	  

5) No	  contexto	  literário,	  como	  o	  Sr.	  analisa	  a	  questão	  do	  trauma	  na	  produção	  
brasileira?	  	  

	  
Ao	  se	  tratar	  dos	  testemunhos	  publicados	  no	  Brasil,	  de	  Renato	  Tapajós,	  Fernando	  
Gabeira,	  Salinas	  Fortes,	  Flávio	  Tavares,	  entre	  outros,	  devemos	  antes	  de	  mais	  nada	  
tentar	  falar	  sobre	  a	  ausência	  deste	  testemunho.	  Em	  que	  medida	  não	  temos	  no	  Brasil	  
uma	  cultura	  da	  memória.	  Esses	  testemunhos	  são	  exceções	  e	  como	  tais	  tampouco	  
foram	  capazes	  de	  quebrar	  a	  barreira	  de	  silêncio	  que	  o	  establishment	  impõe	  com	  
relação	  a	  tudo	  que	  se	  reporte	  à	  tríade	  memória-‐verdade-‐justiça.	  Como	  formulei:	  eles	  
não	  adentraram	  na	  esfera	  pública.	  Se	  é	  verdadeiro	  que	  é	  impossível	  se	  falar	  estas	  
palavras	  (memória-‐verdade-‐justiça)	  no	  singular,	  por	  outro	  lado,	  justamente	  o	  
modelo	  de	  memória	  da	  ditadura	  que	  predominou	  até	  agora	  entre	  nós	  (desenhado	  
em	  grande	  parte	  ainda	  durante	  aquela	  ditadura,	  com	  base	  no	  mito	  do	  “milagre	  
econômico”),	  não	  pode	  ser	  mantido	  como	  a	  face	  da	  verdade.	  
	  

6) Existem	  histórias	  ainda	  não	  reveladas	  sobre	  as	  crueldades	  das	  ditaduras	  e	  
sobre	  a	  atual	  violência	  no	  Brasil.	  O	  alto	  número	  de	  desaparecimentos	  que	  
ainda	  ocorrem	  no	  Brasil	  é	  algo	  chocante.	  Será	  o	  silêncio	  uma	  forma	  de	  
manipulação	  política	  sobre	  o	  relembrar?	  Seria	  utopia	  pensar	  numa	  politica	  
da	  memória?	  
	  

Esse	  ponto	  é	  fundamental.	  No	  Brasil	  existe	  uma	  continuidade	  da	  prática	  de	  violência	  
e	  mesmo	  dos	  desaparecimentos.	  O	  fim	  da	  ditadura	  em	  1985	  não	  significou	  o	  fim	  
dessa	  violência	  com	  patrocínio	  estatal,	  mas	  apenas	  o	  deslocamento	  de	  seu	  alvo.	  Ao	  
invés	  dos	  grupos	  considerados	  de	  “oposição”	  ao	  governo	  e	  “terroristas”,	  agora	  tem-‐
se	  na	  mira	  os	  pertencentes	  às	  classes	  menos	  favorecidas.	  A	  violência	  se	  reafirma	  
como	  dispositivo	  de	  manutenção	  do	  poder	  de	  Estado	  e	  da	  (não)	  divisão	  da	  riqueza.	  
Essa	  continuidade	  talvez	  seja	  um	  dos	  fatores	  que	  impediu	  no	  Brasil	  de	  se	  criar	  um	  
espaço	  para	  a	  memória	  da	  ditadura,	  mas	  não	  o	  único,	  já	  que	  essa	  continuidade	  



também	  existe	  em	  outros	  países	  da	  América	  Latina	  e	  isso	  não	  impediu	  que	  se	  criasse	  
ali	  esse	  espaço.	  Essa	  memória	  por	  lá,	  aliás,	  é	  uma	  “memória	  ativa”,	  calcada	  em	  
debates	  sobre	  o	  presente.	  No	  Brasil	  isso	  não	  pôde	  acontecer.	  Deve-‐se	  ver	  que	  os	  
partidos	  no	  poder	  depois	  do	  fim	  da	  ditadura	  em	  1985,	  o	  PSDB	  e	  o	  PT,	  se	  unem	  a	  
partidos	  e	  políticos	  que	  foram	  os	  pilares	  da	  ditadura.	  Ou	  seja,	  aconteceu	  uma	  fusão	  
de	  interesses	  entre	  a	  direita	  e	  a	  esquerda	  que	  bloqueia	  a	  tentativa	  de	  se	  estabelecer	  
uma	  memória	  e	  a	  justiça.	  A	  atual	  Comissão	  de	  Verdade	  foi	  estabelecida	  como	  
resposta	  à	  condenação	  pela	  Corte	  Interamericana	  de	  Direitos	  Humanos,	  em	  2010,	  
que	  indicou	  que	  deveria-‐se	  buscar	  justiça	  com	  relação	  aos	  crimes	  ocorridos	  no	  
contexto	  da	  repressão	  à	  guerrilha	  do	  Araguaia.	  Mas	  tudo	  indica	  que	  essa	  Comissão	  
vai	  esclarecer	  um	  pouco	  mais	  a	  verdade,	  aumentar	  o	  espectro	  da	  memória,	  mas	  
atuar	  de	  modo	  quase	  nulo	  com	  relação	  à	  justiça.	  Ela	  responde	  às	  pretensões	  do	  
Brasil	  de	  atuação	  junto	  aos	  órgãos	  internacionais.	  O	  Brasil	  não	  poderia	  ficar	  como	  
uma	  das	  únicas	  nações	  que	  passaram	  por	  ditaduras	  ferozes	  e	  não	  criaram	  uma	  
Comissão	  de	  Verdade.	  No	  Brasil	  ainda	  predomina	  a	  política	  do	  esquecimento,	  não	  a	  
da	  memória	  e	  muito	  menos	  a	  da	  “memória	  ativa”.	  	  

	  
7) No	  campo	  das	  artes,	  	  a	  memória	  tem	  sido	  um	  tema	  amplamente	  divulgado	  

nos	  museus.	  Através	  das	  exposições	  aumenta-‐se	  a	  possibilidade	  de	  
transformar	  a	  memória	  individual	  e	  dos	  objetos	  em	  conhecimentos.	  
Entretanto,	  a	  produção	  artística	  brasileira	  em	  relação	  a	  questões	  sobre	  a	  
violência	  parece	  ter	  ficado	  no	  passado	  com	  artistas	  como	  Antônio	  Manuel,	  
Hélio	  Oiticica,	  Arthur	  Barrio	  entre	  outros.	  Em	  termos	  mais	  atuais,	  a	  artista	  
Rosângela	  Rennó,	  	  lida	  com	  a	  questão	  do	  esquecimento,	  da	  violência,	  mas	  
parece	  não	  existir	  uma	  nova	  geração	  que	  não	  viveu	  a	  violência	  da	  ditadura	  
interessada	  em	  repensar	  o	  passado.	  	  Como	  o	  Sr.	  vê	  o	  contexto	  da	  violência	  no	  
campo	  das	  artes	  visuais	  no	  Brasil?	  

	  
Rosângela	  Rennó	  é	  sem	  dúvida	  uma	  das	  artistas	  que	  consegue,	  hoje,	  no	  Brasil,	  levar	  
mais	   adiante	   o	   trabalho	   com	   a	   fotografia	   como	   uma	   reflexão	   sobre	   a	  memória,	   o	  
desaparecimento	  e	  a	  própria	  questão	  –	  para	  mim	  fundamental	  –	  da	  relação	  entre	  as	  
imagens	   fotográficas	   e	   a	   violência.	   Para	   lembrar	   um	   exemplo,	   a	   série	   “Corpos	   da	  
alma	   II”	   (1990-‐2003),	   apresenta	   um	   conjunto	   de	   fotografias	   de	   jornal	   mexidas	  
digitalmente,	  que	  trabalha	  com	  fotografias	  dentro	  de	  fotografias.	  Pessoas	  carregam	  
fotos	  em	  passeatas	  ou	  em	  ambientes	  familiares.	  As	  pessoas	  que	  se	  transformam	  em	  
porta-‐retratos	   são	   apresentadas	   em	   imagens	   ampliadas	   de	   tal	  modo	  que	   parecem	  
fotos	   de	   jornal	   com	   seus	   pontos	   fotográficos	   super-‐dimensionados.	   Aqui	   é	   a	   foto-‐
presença,	   a	   foto-‐corpo,	   que	   está	   em	   jogo.	   A	   fotografia	   é	   apresentada	   como	   um	  
substituto	   das	   pessoas,	   sejam	   elas	   líderes	   políticos	   ou	   parentes	   desaparecidos.	   A	  
fotografia	   se	   apresenta	   aqui	   como	   testemunho:	  de	  uma	   fé	  política,	   ou	   testemunho	  
jurídico,	   ou	   ainda,	   testemunho	   dos	   fatos,	   tal	   como	   costumamos	   ver	   as	   fotos	   dos	  
jornais.	  As	  fotos	  de	  fotos	  servem	  para	  apresentar	  a	  fotografia	  como	  um	  dispositivo	  
capaz	   de	   incorporar	   outras	   imagens.	   Trata-‐se	   de	   uma	   meta-‐imagem,	   imagem	   da	  
imagem	   que	   aponta	   para	   as	   imagens	   como	   criação	   e	   construção	   do	   mundo,	   no	  
mesmo	   gesto	   em	   que,	   paradoxalmente,	   apresentam	   as	   imagens	   como	   foto-‐corpo,	  
imagens-‐pessoas:	   quase	   que	   de	   carne	   e	   osso.	   Com	   essas	   e	   outras	   obras,	   Rennó	  



representa,	  a	  meu	  ver,	  o	  que	  há	  de	  melhor	  nessa	  arte	  da	  memória/	  esquecimento	  /	  
trauma,	   no	   Brasil.	   Mas	   é	   claro	   que	   essa	   tradição	   que	   você	   recorda,	   de	   Antônio	  
Manuel,	   Hélio	   Oiticica,	   Arthur	   Barrio,	   tem	   seus	   descendentes	   hoje.	   Uma	   Adriana	  
Varejão,	  a	  meu	  ver,	  é	  uma	  exímia	  artista	  neobarroca	  que	  apresenta	  em	  suas	  obras	  de	  
modo	   extremamente	   elaborado,	   os	   dramas	   da	   violência	   colonial,	   de	   classe	   e	   de	  
gênero.	  Por	  outro	  viés,	  Leila	  Danziger	  é	  uma	  das	  artistas	  atuais	  que	  elabora	  do	  modo	  
mais	  sutil	  e	  inteligente	  questões	  identitárias	  e	  mnemônicas	  derivadas	  de	  Auschwitz.	  
Lembro	  de	  seu	  vídeo	  “Pallaksch.	  Pallaksch.”	   (2011),	  que	   tem	  como	  fundo	  a	  voz	  do	  
mencionado	  poeta	  Paul	  Celan	  lendo	  um	  poema	  seu	  (“Tübingen,	  Januar”)	  misturada	  
ao	  som	  da	  TV	   israelense	   transmitindo	  notícias.	  Vemos	  uma	   imagem	  de	  pedra	  com	  
uma	   inscrição	   em	   hebraico	   seguida	   da	   sobreposição	   de	   imagens	   de	   água	   à	   beira-‐
mar,	   fogo,	   jornais	   israelenses,	   jornais	   sendo	   apagados.	   Assim	   como	   os	   poemas	   de	  
Celan	   nos	   lembram	   as	   pequenas	   pedras	   rituais,	   colocadas	   sobre	   túmulos	   nos	  
cemitérios	   judaicos	   (pedras	  da	  memória,	  depostas	  após	   se	   rezar	  o	  Kaddish,	   a	   reza	  
aos	  mortos),	   	   também	  Danziger	  acumula	  as	  camadas	  de	  imagens	  e	  de	  sons	  em	  seu	  
vídeo.	  No	  meio	  e	  no	  final,	  resta	  do	  som	  apenas	  esse	  verso,	  “Pallaksch,	  Pallaksch”	  do	  
poema,	  repetido	  monotonamente	  e	  com	  insistência,	  como	  os	  gestos	  de	  descascar	  os	  
jornais,	   que	   assistimos	   na	   tela.	   Em	   um	   dado	   momento,	   um	   jornal	   é	   “apagado”	   e	  
podemos	   ler	   esse	   mesmo	   verso	   como	   título	   de	   uma	   matéria	   do	   jornal.	   A	   artista	  
retira	   e	   salva	   da	   pilha	   de	   jornais	   e	   da	   montanha	   de	   informações	   justamente	   as	  
palavras	  (aparentemente	  mais)	  “sem	  sentido”.	  Pois	  se	  “Pallaksch,	  Pallaksch”	  é	  uma	  
onomatopeia	  sem	  sentido	  imediato,	  ao	  ser	  colocada	  no	  poema,	  por	  Celan,	  e	  no	  vídeo,	  
por	  Danziger,	   adquire	   a	   capacidade	  de	   refundar	   a	   linguagem	  pelo	   seu	   “retorno”	   a	  
uma	  “origem”,	  ao	  seu	  “grau	  zero	  de	  significação”,	  que,	  nesse	  último	  caso,	  subverte	  a	  
lógica	  do	   jornal	  e	  a	   transforma.	  A	  poética	  de	  Danziger	  é	  negativa,	  mostra	  como	  da	  
subtração	  pode-‐se	  obter	  mais.	  A	  língua,	  instrumentalizada	  na	  mídia,	  é	  assim	  revivida	  
via	  imersão	  na	  ausência	  de	  sentido	  imediato.	  	  
	  
	  

8) O	  Sr.	  coordena	  um	  grupo	  de	  pesquisa	  na	  Universidade	  de	  Campinas	  
denominado	  Escritas	  da	  Violência	  que	  aborda	  as	  questões	  da	  violência	  
relacionadas	  às	  produções	  culturais.	  Poderia	  falar	  um	  pouco	  sobre	  este	  
projeto?	  

	  
Esse	   projeto	   na	   verdade	   durou	   de	   2006	   a	   2010.	   O	   Projeto	   Temático	   “Escritas	   da	  
Violência”	   teve	   por	   objetivo	   estudar	   o	   fenômeno	   da	   representação	   da	   violência.	  
Partindo	  de	  desafios	  detectados	  na	  teoria	   literária	  atual	  –	   tais	  como	  a	  necessidade	  
de	  se	   repensar	  os	  modelos	  de	  abordagem	  da	  obra	   literária	  a	  partir	  de	  um	  diálogo	  
constante	  com	  nosso	  presente	  e	  com	  as	  novas	  produções	  literárias	  e	  artísticas	  –	  os	  
membros	   desse	   projeto	   concentraram-‐se	   no	   estudo	   de	   diferentes	   obras	  
caracterizadas	   por	   uma	   relação	   com	   o	   fenômeno	   da	   violência	   que	   demanda	   uma	  
reflexão	  da	  parte	  dos	  estudiosos	  da	  literatura	  (e	  das	  ciências	  humanas	  de	  um	  modo	  
geral).	   A	   abrangência	   das	   pesquisas,	   encontros	   e	   publicações	   geradas	   por	   esse	  
Projeto	  Temático	  pode	  ser	  apreendida	  se	  o	  leitor	  se	  dirigir	  ao	  site	  on-‐line	  do	  projeto	  
Escritas	  da	  Violência:	  http://www.iel.unicamp.br/projetos/escritas/.	  	  Vale	  destacar	  
ainda	  que	  os	   textos	  contendo	  nossos	  encontros	  de	  2007	  e	  2009	  foram	  publicados:	  



Escritas	  da	  violência.	  Vol	  I.	  O	  testemunho	  (Rio	  de	  Janeiro:	  7Letras,	  2012)	  e	  Escritas	  da	  
violência.	  Vol	  II.	  Representações	  da	  violência	  na	  história	  e	  na	  cultura	  contemporâneas	  
da	   América	   Latina	   (Rio	   de	   Janeiro:	   7Letras,	   2012).	   De	   um	   modo	   geral	   tanto	   as	  
publicações	   realizadas,	   como	   em	   nossos	   encontros,	   fica	   claro	   como	   o	   grupo	  
conseguiu	   desenvolver	   tanto	   pesquisas	   específicas,	   histórico-‐filológicas,	   como	  
também	  desenvolver	  conceitualmente	  a	  questão	  da	  violência.	  Para	  dar	  uma	  mostra	  
de	  nossos	  trabalhos	  indicamos	  a	  possibilidade	  de	  leitura	  de	  alguns	  textos	  on-‐line	  (cf.	  
a	   parte	   de	   publicações	   on-‐line	   na	   nossa	   página:	  
http://www.iel.unicamp.br/projetos/escritas/	   bem	   como	   os	   dossiês	   de	   2010:	  
http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie03/apresentacao.php	   	   e	  
http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie05/apresentacao.php)	  	  
	  


