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RESUMO: 

 

 

 

PÓS-MEMÓRIA: A EXPERIÊNCIA E SUBJETIDADE NO RELATO DE 

TUNUNA MERCADO 

 

Resumo: A proposta desta análise consiste em investigar as diferentes perspectivas de 

ressignificação da escrita no texto Em estado de memória, da escritora argentina Tununa 

Mercado, que relata partes de sua vivência, e para isso, move entre as estratégias da 

ressignificação da experiência traumática do exílio. Assim como apreender a relação entre 

memória, pós-memória e narração na tessitura do relato em primeira pessoa no texto. Para 

essa análise, teóricos como: Benjamin (1994), Gagnebin (2011), Sarlo (2007), Ricoeur 

(2007), Hirsch (1993). É fato quea memória compreende as funções de registro e de 

conservação das vivências, remodeladas depois pelo psiquismo, como afetos e representações 

dos traumas, de pensamentos e, inclusive, as de ordem patológicas. A partir da rememoração 

é possível que memória estabeleça a identidade de uma coletividade e também a do indivíduo, 

uma ação que permite construir ou desconstruir padrões e valores identitários. E neste caso, a 

reminiscência possibilita ao passado uma valoração capaz de dar uma coerência à própria 

experiência e um novo sentido a um presente fragmentado, com promessas de um futuro. O 

universo ficcional de Mercado oferece um discurso sobre o real, carregado de memórias que 

serão transformadas, posteriormente, em relatos/ficção na medida em que, na sua condição 

transitória da recordação, as memórias sempre deixam transparecer. Serão estudadas as 

possíveis representações no texto Em estado de memórias marcadas pelas lembranças furtivas 

do passado, rememoradas no tempo presente pela autora, capaz de transcender os limites da 

própria linguagem. Objetiva-se assim instituir no presente, a arte específica de narrar e de 

lembrar o passado ditatorial. 

Palavras-chave: Experiência; Memória; Pós-Memória; Narração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: 

 

POS MEMORY: THE EXPIRIENCE AND SUBJETIVITY IN TUNUNA 

MERCADO’S REPORTING 

 

Resume: The proposal of this analysis consists in investigate the different prospects of the 

writing‘s reframing in the text In state of memory, from the argentine writer Tununa Mercado, 

that relates parts of her experience, and for this, moves between the strategies of the traumatic 

experience‘s reframing of exile. Just like learning apprehend the relation among memory, pos 

memory and narration on the report‘s texture in first person in the text. For this analysis, will 

be studied theorists like: Benjamin (2006), Gagnebin (2011), Sarlo (2007), Ricoeur (2000), 

Hirsch (1993). It‘s fact, the memory comprises the functions of record and experiences‘ 

conservation, remodeled after by psyche, with affections and traumas‘ representations, of 

thoughts and, including, the ones of pathological causes. From the recollection is possible that 

the memory establishes the identity of a collectivity and also of the individual, an action 

which allows constructing or deconstructing standards and identity values. And in this case, 

the reminiscence possibilities a valorization to the past able to give a consistence to itself 

experience and a new sense to a fragmented present, with promises of a future. The fictional 

Mercado‘s universe offers a speech about the real, loaded of memories which will be 

transformed, posteriorly, in reports/fiction according as, in its transient condition of 

recordation, the memories always betray. We‘ll study the possible representations on the text 

In state of memories, market by the stealth memories from the past, recollected in the present 

time by the authoress, able of transcending the limits of itself language. The objective is to 

institute in the present the specific art of narrating and of remembering the dictatorial past.  

 

Key-words: Experience; Memory; Pos memory; Narration.   
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INTRODUÇÃO 

A escrita, o exílio da escrita, é uma exploração que ignora os 

interstícios em que terá de entrar e as ciladas que os simples 

traços sobre o papel lhe armará; ele avança como imigrante em 

país estrangeiro. 

Tununa Mercado  

 

Inicia-se assim a proposta deste trabalho com a fala de Mercado, uma pesquisa que 

consiste em perscrutar uma provável relação da escrita entre experiência, memória e pós-

memória na tessitura do relato em primeira pessoa no texto de Tununa Mercado Em estado de 

memória, em devir de sua experiência, delineada por uma linguagem de subjetivismo 

metafórico. A escrita constitui aqui uma transposição da memória (imagem) para o texto 

(escrita), elaborada como indício de preenchimento, de permanência, pois é senso comum, 

que pela escrita se reconstroem memórias e mantém por gerações valores e concepções de um 

povo ou de uma nação.A escritura em análise trata-se de um estado: um estado de memória 

que procura reconstruir seu passado e ressignificá-lo no presente. E, para esse efeito, 

procuramos representar mimeticamente através do texto Em estado de memória (2011) em 

que Tununa Mercado relata experiências pessoais, acontecimentos, sentimentos e reflexões 

gerados na ação de reconstruir o passado (Ricoeur).  

Pretendemos esclarecer que a escolha do texto não foi aleatória, mas de perquisição, 

pois tem como propósito despir o texto de Mercado, cuja substância é o sofrimento da alma, 

doença sintomática do período que foi o regime autoritário. Embora, não se tenha a pretensão 

em retratar o contexto e as imagens que se pode fazer do citado período, no sentido exato da 

barbárie, pois o textoescolhido para a análise não propõe essa abertura. No entanto, tais fatos, 

não serão ignorados por se tratar de um capítulo realda história de Mercado. Tais 

acontecimentos desempenharão, mais tarde, papel essencial em sua escrita, quer seja por 

indução da escrita como elemento reflexivo e provocativo para repensar a experiência do 

trauma, ou pela própria relevância que tem sobre o discurso literário e suas representações 

miméticas.  

Alguns fatores são determinantes para o bom andamento desta análise, a saber: o 

recorte do tema, a análise crítica do texto, o modo como a experiência revela-se na escritura 

camuflada e representativa da linguagem, cuja relevância está vinculada ao período ditatorial, 

e sua significância ainda tão presente: o desejo de rememoração de um passado. Lembrar 

(memória) e esquecer (amnésia) são verdadeiramente ações conexas que se constituem como 

elementos imperativos e dolorosos na elaboração desse conhecimento. Seu sucesso advém 

justamente dessa complexidade e magnitude das questões descritas acima. 
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Como embasamento teórico, destacando-se as contribuições de Beatriz Sarlo, Maurice 

Halbwachs, Le Goff, Paul Ricoeur, Marianne Hirsch, Georges Bataille, Giorgio Agamben, 

Andreas Huyssen, entre outros, que cooperarão para exemplificar nossos estudos, 

especialistas que dominam o tema, cada um com autoridade em sua área. 

Ambiciona-se entendercomo são gerados tais efeitos no psicológico dos indivíduos por 

meio de elementos personificados na própria narrativa Em estado de 

memória(2011)corroborados com os pensamentos de Benjamin (1994) e Gagnebin 

(2011),reforçando a ideia de que o texto literário não se trata de um discurso à parte, exige um 

contexto particular e específico e deve conter em si a capacidade de dar vida a esse espírito, 

não apenas com o intuito de acobertar falsas ideologias, dissimuladas por obtusos interesses 

políticos.  

A questão aqui presente é a ressignificação da experiência vivida sob a Ditadura 

Militar na Argentina nos anos 1970/1980. Procurou-se observar como esta experiência de 

desterro moveu uma produção de extrema relevância para a literatura latina e como trabalha 

os traumas sofridos pela escritora no período ditatorial, momento em que foi obrigada a deixar 

seu país e evitar a prisão. O que restringiu a busca, nesse sentido, foi como essa dura 

experiência influenciou a construção de sua escrita. Para tanto, tornou-se imperioso verificar 

os itinerários percorridos por ela, sob suas inscrições. 

No primeiro capítulo, tem-se como abordagem a ressignificação da experiência através 

dos relatos, reeditar o passado como tentativa de entendê-lo. A escritura do trauma surge, 

aplicada ao texto literário, como cenário da representação da experiência do exílio e 

consequentemente, a reabilitação dessa escrita será também a reabilitação da temporalidade e 

da morte na descrição da linguagem humana. Mercado evoca um referencial contaminado 

pela violência, justamente naquilo que é ―inenarrável‖, que só as palavras não dão conta de 

expressá-las. Nesse capítulo,serão investigados os efeitos físicos e psicológicos, explorados 

por Tununa Mercado, de vidas afastadas de forma hostil de sua nação; a fragmentação da 

identidade, a dificuldade de inserção em novas culturas e, principalmente, o estado 

descontínuo que está sempre sendo rememoradas pela lembrança da dor, consequências 

emocionais do período da ditadura na Argentina. 

Segue-se o objetivo de estudar, ainda neste capítulo, a incorporação do ―eu‖ no texto 

como possibilidade de conceber a escrita -que aproxima da dissolução dos limites literários - 

como condição de dar uma materialidade, um sentido de ser/saber na construção dos relatos 

memorialísticos como uma nova modalidade de texto literário. A problemática pretendida na 

análise encontra-se ante a possibilidade do indivíduo desvestirseu passado, saindo dele sem 
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sequelas, preencher lacunas, espaços vazios da memória (casa vazia) em um minucioso 

processo de seleção e organização de vestígios, evidências cotidianas que, na atual condição 

de resíduos e fragmentos do passado, revelam-se como múltiplas formas de reapresentar uma 

identidade. O sujeito ganha consciência de sua subjetividade essencial, ele se constrói entre a 

realidade e o conhecimento, coloca-se como centro de seus interesses e preocupações, capaz 

de retirar da unidade de sua vida sua própria experiência.  

Pretende-se reconstruir as memórias de Mercado durante operíodo do exílio e o pós-

exílio, pois o ato de rememorar traz ao sujeito a noção de pertencimento de mundo diante da 

perda de identidade imposta pela experiência do desterro, além de corroborar na luta do não 

esquecimento de uma história ainda bem recente, bem como criar um refúgio da dor nessas 

escrituras. Devido ao cenário de transformações sociais, culturais e políticas que aconteciam 

no exilio, procuramos conceber a matéria – prima; o exílio, como objeto de análise, entender a 

relação entre a escrita que se caracteriza comointima, o ―eu‖e a interação com o ―outro‖, 

como parte indissociável de uma construção social.A experiência de ter presenciado a 

catástrofe, que neste contexto, foi em vários aspectos, deslocada de seu centro, logo, 

discutiremos essa escrita do íntimo através da análise de alguns trechos, já que em muitos dos 

textos aparecem em memória de estado; lugares, objetos e pessoas como artifícios para 

processar essa memória, reafirmando a ideia de escrever para ressignificar. Reelaborar na 

escrita a experiência dos traumas pelo método da disseminação, que se tornam nas mãos de 

Mercado ―um substrato‖ sensível que possibilita montar partes da sua experiência, movendo-

se entre os variados gêneros da escrita: história, reflexão, autoanálise, ficção, autobiografia, 

diário e memória.  

No segundo capítulo pretendemos esclarecer, aclarar a questão sob outra vertente da 

memória, de certa forma coletiva, ainda que essa memória quando posta no campo individual 

tome caminhos diversos. Trabalharemos com conceitos de memória e pós-memória, assim 

como, suas formas expressivas de representação: as lembranças, as imagens. E, dentre os 

vários gêneros que circulam livremente na obra; o diário, o ensaio, tem-se insinuado a 

probabilidade de erigir uma pós-memória ou usando um termo bem profícuo para a situação, 

o de memória "ausente", levantando a dúvida: Como essa memória mesmo ausente, 

reconstruída é capaz de propiciar veridicidade aos fatos narrados? 

Com o fim de explicar como se produz a pós-memória nos relatos de Mercado, 

propomos um embasamento nos textos de Sarlo (2007), Huyssen (2000) com o intuito de 

apreender alguns pontos envoltos na subjetividade dos discursos que buscam presentificar o 

passado justificando-a ao presente.Tratar-se-á da memória concebida àqueles que não 
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vivenciaram os fatos, mas carrega em si uma parcela de sentimentos, resquícios de uma 

memória reconstruídos através de depoimentos gerados em vivência no grupo ou em família. 

O que nos permite subtrair a existência de outro tipo de memória: a pós-memória, motivados 

pelos estudos nos trabalhos de Marianne Hirsch (1992-1993), para elaborar um saber, um 

conhecimento do que podemos intuir ser a pós-memória.  

No que concerne à memória, serão analisadas as categorias da memória individual e 

coletiva (Halbwachs, Ricoeur)para processar o conhecimento acerca da memória no campo 

das experiências, sendo comuns as excitações entre o entrelaçamento da memória e do 

esquecimento, conexão que será explicitada no desenvolver da pesquisa, nas lacunas deixadas 

no texto que remetem a questões mais amplas entre as relações de memórias. 

No terceiro capitulo procuramos estabelecer uma conexão da experiência na escrita de 

Mercado, relevantes ao estudo de memóriae da experiência traumática, devido à 

representatividade da temáticanos estudos contemporâneos, além de discutir a experiência 

interior,permite pensar também na questão do espaço/tempo, possibilitando ao indivíduo 

organizar-se acerca da experiência; um saber/conhecimento.Bataille (1973) atesta que a 

soberania advinda da experiência interior adquire a autoridade por intermédio do 

experimento, aqui, para nós, transformada através da análise, e a intenção seria a captura do 

limite interno do sujeito. O estudo da experiência se desenvolverá em termos conceituais 

fundados na filosofia e na sociologia para adequá-las à materialidade da experiência sofrível 

das catástrofes no ambiente profícuo da literatura Latina Americana. E, como ela (a 

experiência) não cabe somente em ser a representação da mimese da literatura. 

A preocupação em desenvolver uma escrita por meio da análise fenomenológica de 

sua construção, é permanente nos relatos do texto de Mercado e o leitor tem a oportunidade de 

acompanhar como essa escrita se processa e torna o que é, e não o efeito que ela produz.  

É pela voz do narrador, do processo que leva ao efeito, da gênese da palavraestética e 

teórica, experiencial da natureza humana, que chegamos à escrita de Mercado. Benjamin nos 

auxiliará no estudo deste capítulo no sentido de elucidar que "a perda da experiência" estaria 

relacionada ao fato de ter sido retirado, do indivíduo a faculdade de narrar os acontecimentos.  

Desse modo, interessa-nos entender a experiência, a memória e a pós-memória como 

categorias que reaparecem nos textos literários, a todo o momento, em diferentes perspectivas, 

e aqui, como eixo da análise, representadas através da subjetividade da linguagem do texto. 

Embora, não se tenha a pretensão de questionar a validade do discurso da pessoa do euEm 

estado de memória, mas, de entender a construção desses eus identitários. 
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1- O UNIVERSO FICCIONAL DO TEXTO EM ESTADO DE MEMÓRIA: A ESCRITA 

COMO EXERCÍCIO DE INDIGNAÇÃO 

 

 

A tessitura construída no texto Em estado de memória é peculiar aos diferentes 

períodos vividos por ela. A trajetória que envolve sua experiência de vida implica desse modo 

nos inúmeros passos dados em chãos diferentes, Argentina, França, México, Espanha. 

Trajetória que permitiu a transformação tanto da pessoa de Mercado quanto de sua escrita. A 

duplicação do ―eu‖ em decorrência da experiência vivida contribuiu para apreendermos a arte 

como partícipe da realidade na qual ela está inserida e da vida pessoal do indivíduo que a 

produz.  

O fio da escrita do texto Em estado de memóriaé uma espécie de metáfora que revela à 

substância do mundo, e nesse sentido, a literatura que Mercado pratica teria como função 

essencial de sua escrita: a busca da leveza e da alegoria como uma reação ao peso de viver. A 

alegoria, enquanto linguagem metafórica presente na escrita do texto Em estado de memória 

nos lembra da disposição da escritora para transformar a realidade literária contemporânea de 

sua época, dizer alguma coisa diferente de seu sentido, e dar ao texto, outra conotação. A 

escrita alegórica com o apuro formal e atributos metafóricos, qualidade de cunho artístico de 

Mercado nos sugerem as impressões de um indivíduo social, cultural, politico e histórico que 

vivenciou de muito perto a experiência do choque, por conseguinte do exílio, num período em 

que a intervenção militar ocorria violentamente em vários países da América Latina.  

Ao falar da experiência extrema na Argentina e de sua vida no exílio, o relato de 

Mercado se alterna em cenas que acontece no presente e no passado, no inominável e não 

descritivo. Na tessitura do texto, Mercado expõe que o traço que a move e que ainda a 

mantém em nível psicológico, foi a ideia em movimento que serviu para explicar seu 

regresso. ―Só assim, cumprindo essa parábola, seria possível continuar existindo. A imagem 

operou também como conjuração: voltar, o ato recursivo, cuja promessa de repetição infinita 

não me era estranha, pois o tempo não havia transcorrido para mim durante os parênteses 

mexicanos‖ (MERCADO, 2011, p. 78). 

Tem-se como meta a análise da escrita de Mercado, metamorfoseando-se em 

lembranças de sua infância, a repercussão que teve o exílio, no sentido emocional; a produção 

literária no que se refere ao exílio na iniciação na escrita, a profissionalização, o envolvimento 

levemente pincelado no texto com questões politicas e o por fim o regresso à Argentina, não 
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mais como um prazer, mas como enfrentamento de si mesma. O texto de Mercado, nesse 

caso, autoriza apreender os percursos literários, assim como, suas experiências individuais, e 

coletivas fazem parte de uma expressão estética presente no relato legitimando a construção 

de uma dicção particular.  

Selecionamos alguns capítulos de maior relevância para a análise da escrita que se 

pretende aqui,A doença, Visita guiada, Curriculum, Ordem do dia, A intempérie, O muro. 

Em estado de memória(2011)trata de um relato privado em que Tununa Mercado 

explora a esfera do emocional e o íntimo. O que será prioridade aqui é a escritura íntima, na 

qual a autora revira seu interior, revolve suas impressões mais secretas. Nessa viagem 

articulam vários ―eus‖, o ―eu” único não existe mais. No geral, a cisão faz parte de todo 

indivíduo, para Mercado é o processo que decorre da perda, e nesse caso, a experiência é 

referenciada como a perda de si mesmo, do desespero e da incerteza diante da vida, verificado 

na citação abaixo:  

Com o leque aberto e a consciência da falibilidade espacial e temporal, eu já 

não podia me lançar para trás; ao se pressentir o limite, chegamos até as 

fronteiras da resistência física e moral, [...] e esse estado alcança sua maior 

intensidade – reverdece, por assim dizer – no próprio país. Então, depois de 

tantos anos de ausência, raciocinei, não podemos eludir a questão. Imaginei, 

como se meu raciocínio escolhesse uma formulação plástica, para operar 

sobre as circunstâncias, uma linha que ascende, curva-se e depois volta em 

círculo sobre si mesma, para se relançar. (MERCADO, 2011, p. 78). 

 

Toda a açãoestá refletida na primeira cena do texto A doença na qual um homem 

desesperado diante de suas crônicas requer um atendimento fora da ordem estabelecida pelo 

psiquiatra, acontece no instante em que o narrador/personagem está na espera de sua hora para 

análise juntamente com o seu grupo. Momento este que é sagrado em tal estado, eis que surge 

o tal homem de nome Cindal como que ―dobrado em dois, lastimoso, produzindo uma úlcera 

como quem faz um dever‖ (MERCADO, 2011: 12), reclama a imediata atenção do médico 

psiquiatra. No entanto, a dor não era o elemento essencial para a consulta, ―a hora era 

inviolável‖, e, este não pode ser atendido apesar de estarmos de acordo em lhe ceder o terreno 

de nossa loucura para que ele espraiasse ali a sua, abonando, talvez, a nossa, o psiquiatra foi 

taxativo: não iria recebê-lo. (MERCADO,2011: 12).  

Diante da recusa pelo atendimento, ou mesmo do oferecimento de um bálsamo para a 

noite fatídica, Cindal termina suicidando-se. O suicídiode Cindal demonstra como a dor 

psíquica pode estar vinculada aos problemas físicos, segundo o personagem afirma: ―uma 

úlcera em constante comunicação com sua mente‖ (MERCADO, 2011: 13). O total 

desamparo da cena mítica descrita pela personagem revela o desvalimento que se encontra a 
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personagem, e o que tem como referência a enfermidade psíquica que desemboca em uma 

patologia física num exercício de autoeliminação e que se soma à cifra dos padecimentos que 

vem do centro do psiquismo da narradora. No entanto, a personagem adverte que essa não é 

uma atitude que possa ser completada, pois a considera perdida,existe um diferenciador entre 

as demandas de Cindal e as da personagem.  

A posição defendida pelo narrador acerca das impressões fornece para a narrativa toda 

a matéria prima para pensar a experiência, assim como, as vivências da dor constituem a base 

para a formação de desejos e aversões, determinando todo o funcionamento do psiquismo,as 

diversas formas do pensar a dor às quais são acometidas durante os períodos de longa 

melancolia.De acordo com o personagem central do texto, Cindal já não possuía ―controle 

sobre suas súplicas, havia descido de joelhos até a genuflexão, dobrava-se, nenhum orgulho 

podia deter, então a consciência do seu fim‖, e ela ao contrário ―posterga qualquer 

afloramento da angustia de maneira obstinada‖ (MERCADO, 2011: 14), de modo que, nas 

terapias toma de uma introspecção e sua voz se cala, não fala, finge, se toma de máscaras para 

encobrir o que sente. E, nas raras vezes que é concebido algumas horas individuais com um 

terapeuta, não diz uma só palavra. Pois de acordo com o personagem ―Seria muito difícil 

manifestá-los, decepcionar as pessoas. [...]‖ (2011: 14). Desse modo, nessas sessões 

individuais, sem ―as muletas‖ do grupo, a personagem se isola: ―Não contei qualquer sonho, e 

ele também permaneceu em silêncio nessas duas ou três sessões, sem que eu soubesse, 

portanto, qual era sua avaliação de meu estado psíquico, nem se me condenava ou me 

absolvia com aquele silêncio, ou se, finalmente, nada tinha a me dizer‖ (MERCADO, 2011, p. 

16). 

Mercado proporciona ao leitor,a memória do que foi seu exílio, as inúmeras e 

diferentes formas de terapias, sessões analíticas, o quadro de instabilidade no qual se 

encontrava a personagem. Em Buenos Aires e Genebra, havia sessões virtuais, um monte de 

medicamentos e drogas, a maioria em grupos, por razões econômicas. Entretanto, a 

protagonista admite que, ―apesar dos escassos paliativos que a psicanalise me ofereceu, uma 

espécie de preliminar que rodeava a profundidade, nunca deixei de me entregar às suas mãos‖ 

(MERCADO, 2011: 21). Ela zomba dessas terapias quando as descreveo modo como eram 

realizadas essas práticas, mesmo os psicanalistas haviam indicado tratamentos com 

curandeiros das mais variadas espécies como ―santeiros, xamãs e suas ―plantas que tratam 

mestras‖, as quais tratam da limpeza de meu corpo. Com ramos de menta e manjericão, 

defumador de mirra e incenso, com alhos, loções, feixes de coco, oráculos e outras 

superstições‖ (MERCADO, 2011: 14-15). A personagem explica nunca ter um tempo 
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individual no qual analisa com um psiquiatra seus conflitos de uma maneira especializada e 

específica o modo comoà enfermidade segue seu curso. 

E, desse modo, ocorria que Mercado conseguia dissimular sempre aos olhos de seus 

companheiros e da sagacidade do psiquiatra, sua angústia e vulnerabilidade: que a terapia de 

grupo individual apagada ilustra o desconforto mental, seu estado de desamparo. Com 

interpretações flutuantes acerca dos sintomas, era normal ―julgar rigidez com histeria, 

transtorno neurológico como regressão ao seio materno, incontinência urinária como uma 

tentativa por parte do paciente para chamar atenção; e assim por diante‖ (MERCADO, 2011: 

22).  

O personagem coloca como questionamento no capitulo A ordem do dia a apatia que 

se viam envolvidos os indivíduos, à medida que o tempo discorria, não estabelecendo ao certo 

quais teriam sido os efeitos das atividades prolongadas, os encontros diários e intermináveis 

que aconteciam com paixão, o que teria desencadeado para que ele fosse pouco a pouco se 

extinguindo, até o seu desaparecimento durante o tempo de recomposição social e política, 

depois da democracia. Questiona em que tempo teria se dissolvido e evaporado a ideologia de 

tantos argentinos que passavam horas e horas afinco discutindo e lutando pelas causas de uma 

pátria que os expulsara, coloca em questão a morte de tantos compatriotas e a indiferença de 

seus companheiros: ―O que se fez de todo esse fluxo afetivo que insuflou ódio e amor à minha 

vida; o que aconteceu com as diferenças ou com as coincidências; onde estão as pessoas, 

cujos juízos nos faziam refletir‖ (MERCADO, 2011, p. 91). 

Preocupação que é de fato, corrente nos meios literários entre os intelectuais que 

avaliam a memória dos tempos dos regimes autoritários que se encontra cada vez mais 

dispersa como resultados de diversas estratégias que visam à produção do 

esquecimento.Mercado desenvolve toda a história de uma ponta à outra, de uma orelha a 

outra. E sem uma escrita que reafirme esses acontecimentos fatídicos do passado, o 

esquecimento elaborado, tende a concluir que as ditaduras latinas não tiveram sérias 

consequências, e, vão aos poucos, sendo esquecidos, ou apenas, enunciados brevemente como 

fator irrelevante.  

Tomando a manifestação artística como uma fonte de conhecimento crítico para 

pensar um contexto histórico de um país absorvido numa ditadura militar, fez-se necessário 

reavivar a trajetória pessoal, social, política e literária de Mercado.  

Essa análise se projeta depois de desenhado alguns traços do personagem, cuja 

experiência de memória, arquitetada a partir da narrativa subjetiva, de ordem individual ou 

coletiva, possa ser compreendida como mostrasda relação entre sujeito e sociedade:  
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Um argentino pode levar anos para aprender esse método de distanciamento 

ante as desmesuras ou vaidades de um de seus semelhantes e, se chegasse a 

dominá-lo, não seria difícil que lhe desse uma conotação de desdém, o que o 

mexicano não o faz. Perdoando as generalizações, aparece-me que este só 

põe em prática, talvez sem saber, um método para preservar sua saúde 

mental ou sua proverbial dignidade. Essa arma daninha ao extremo, e há 

muitos argentinos seguros de si mesmos e do lugar que ocupam na escala 

social que sofreram estocadas até a derrota e que, por lógica, criaram uma 

aversão contra aqueles que a esgrimem, seus anfitriões (MERCADO, 2011, 

p. 37). 

  

Tununa Mercado se baseia num registro íntimo para escrever o texto Em estado de 

memória (2011), e se coloca entre o conflito de uma experiência traumática e a lembrança dos 

últimos quarenta anos de história argentina. A escritora se empenha em dá nomes aos amigos, 

lugares e objetos que a circundam, sendo estes os mais significativos à sua experiência, para 

legitimar a ideia de veracidade aos fatos no momento de narrá-los e garantir assim, o 

sentimento de continuidade, de coerência de pessoa, de grupo, ou do lugar do qual se narra. 

Pollack (1992) define a identidade como a imagem que a pessoa adquire ao longo da vida 

referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para 

acreditar na sua própria representação e também para ser percebida da maneira que quer por 

outros. Estes tipos de referenciais indicam os cuidados extremos do narrador ao fazer a 

dificultosa retomada do passado, a transformação/reinvenção deste nas narrativas de 

memórias que se concretiza através do fazer literário.  

Ainda que em ―estado‖ de exílio, o pensamento de todo exilado encontra-se em sua 

terra caracterizando ares de melancolia e pesar por terem sido renegados pela pátria. Assim no 

capítulo Ordem do dia, Mercado (2011: 87) assinala como é a vida longe da pátria, marcada 

pela saudade:―durante todos os anos em que o tempo não parecia não suceder, havia que se 

aferrar aos fatos e, sobretudo, não eludir qualquer ângulo, nem saltar qualquer marco‖. 

O personagem ressente-se do fato de suas presenças não serem reclamadas à 

Argentina: ―Já que eram outros que enterravam, já eram outros que comiam às nossas mesas, 

outros que continuavam pertencendo àquele lugar e àquele presente, e já que não podíamos 

voltar e que ninguém nos reclamava, nem reclamaria que voltássemos, vivíamos por 

substituição, por interpostos‖ (MERCADO, 2011, p. 87). 

No referido capítulo,o personagem relata como viviam os argentinos, dedicando-se 

noite e noites à elaboração de estudos acerca do que estava acontecendo na Argentina. Então 

dedicavam parte de seus tempos para discutir, dissentir, suspeitar, nas palavras de Mercado. 

Até mesmo nesses encontros exige-se uma escuta coletiva que se posiciona no lugar de 

ouvinte para dar credibilidade ao discurso, segundo Mercado, aquele que remonta o discurso 
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sobre a realidade,―nos dá a possibilidade de segui-lo sem outro corrimão que a corda lançada, 

não nos dá muletas e, ao contrário, nos exige que subamos com prontidão, sem denunciar 

nossas vacilações‖ (MERCADO, 2011, p. 89). 

Torna-se doloroso observar o sentimento de estranhamento que experimenta o 

argentino, que retorna ao país cuja memória do exílio sabe ser permanente, bem como a 

defesa contra o outro que deixou pra trás foi a chegada para um país que não é seu, em busca 

de um refúgio que foi negado pela mãe, que o desterrou. Em seu texto Modernidade, 

identidade e a cultura de fronteira, Boaventura (2000) pontua algumas questões acerca da 

ação abrupta de expulsão do indivíduo de suas raízes, criando uma zona fronteiriça:  

A zona fronteiriça é uma zona híbrida, babélica, onde os contatos se 

pulverizam e se ordenam segundo micro-hierarquias pouco susceptíveis de 

globalização. Em tal zona, são imensas as possibilidades de identificação e 

de criação cultural, todas igualmente superficiais e igualmente subvertíveis 

(BOAVENTURA, 2000, p. 153).  

De regresso à Buenos Aires,Tununa Mercado (2011: 196) se define assim: ―Sou daqui, 

mas nasci em Córdoba. Além do mais, todos estes anos não estive no país, morei no México, 

e na realidade sou também do México, e prefiro sê-lo‖. Quando intenta reconstruir-se de novo 

na Argentina, não revela similitudes, mas grandes diferenças, não se reconhece mais como 

argentina, também não reconhece os lugares que um dia lhe foram familiares, se sente 

estranha em todos os papéis que desempenha e em todos os lugares que ocupa. Não é mais o 

país de antes, agora se trata de ser um retorno geográfico.  

Torna-se doloroso observar o sentimento de estranhamento que experimenta o 

argentino, que retorna ao país cuja memória do exílio sabe ser permanente, bem como a 

defesa contra o outro foi a chegada para um país que não é seu próprio, em busca de um 

refúgio que foi negado pela mãe, que o desterrou.  

Representando agora um novo desenraizamento, como o que foram reconstruídos no 

exílio, ao longo dos tempos, os vínculos pessoais e profissionais, em maior ou menor grau na 

sociedade que os acolheu. O retorno à pátria representa uma nova perda, uma vez que 

experiências importantes vividas no tempo do exílio, agora identificadas ao país de 

acolhimento. E o tom nostálgico será agora a marca da nova ausência, do que está presente e 

do ausente e nenhuma ação poderá ser diferente daquela que não se restitui completamente. 

Mercado deixa isso bem claro nessa passagem, quando especifica que a alteração se manifesta 

nas noções espaciais, na forma como se configura os rituais da cidade, na percepção das 

atitudes das pessoas na rua e na recepção que cada indivíduo deve dá, a depender da situação 

em que se encontra para, segundo Mercado não entorpecer ou chocar o outro, que está 
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insensível à sua causa. Esses fatos sobreabundam o limite do social, atingindo os limites 

geográficos, assim: ―A ideia que se tinha sobre o ar, o vento, a chuva, o canto dos pássaros 

sofreu uma transformação nos anos de ausência, e tudo se oferece, quando se tem a melhor 

sorte, com uma aura desconhecida e inaugural, mas tudo também pode se pôr a perder e ser, 

além do distante, alheio‖ (MERCADO, 2011, p. 157). 

O texto Em estado de memória(2011) descreve a provação da morte anunciada pela 

Ditadura argentina que atravessou sua vida antes, durante e pós - exílio. Pois, escrever é a 

única forma de resistência diante da realidade esmagadora, de um lugar sem saída e 

desencantado, e nesse caso, segundo Jorge Larrosa Bondía (2002: 20), ―as palavras produzem 

sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. 

Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas com as 

palavras e, também, que as palavras fazem coisas conosco‖.Esse é o sentido que Mercado dá 

as palavras no texto, ―como determinantes de nosso pensamento‖, e Bondía reafirma o poder 

das palavras, ―porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a 

partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras‖. E 

reafirmando: ―portanto, também tem a ver com as palavras o modo como nos colocamos 

diante de nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em que vivemos‖ (BONDÍA, 

2002, p.21). 

Tununa Mercado retorna à palavra, no sentido de se esvair, escorrer-se pela psicanálise 

em Curriculum quando afirma que é ―ilusório recorrer a tratamentos‖ (MERCADO 2011: 66). 

Finalmente, se dirige a uma velha amiga, que havia dedicado a ―montar uma confusão 

terapêutica com psicanálise freudiana, budismo Zen e caminho Tao, cujo sucesso consiste em 

fazer pensar‖ (MERCADO 2011: 68). É este o momento em que a protagonista começa a 

enumerar seus méritos profissionais e suas atividades durante os anos de exílio e dá-se conta 

que lhe interessa escrever, essa consciência a perturba.  

Não obstante, não houve nenhum passe de mágica, a psicanalista começou a ordenar, 

como quem classifica anúncio no jornal, uma lista de oportunidades que levariam a 

personagem a encontrar o caminho perdido devido à interrupção gerado pelo exílio, 

apresentando saídas práticas, e pergunta a personagem o que quer fazer realmente na 

Argentina.  

 O encontro com a psicanalista, que seria para personagem, o de apoio, estímulo aos 

desejos pessoais, soterrados de seus clientes se desfaz diante da amarga insatisfação de estar 

repenicando em um espaço sem ecos, não era a voz que importava nesses espaços 

considerados de cura, mas o que era considerado adequado à readaptação do indivíduo ao 
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novo ambiente que fosse inserido. ―Não pude suportar mais sua vontade de resgatar, nos 

perdidos da noite, [...], a suposta luz que os guiaria até sua própria verdade e, em relação 

mecânica de causa e efeito, o recurso de uma atividade laboral remunerada que voltaria a 

colocar esses marginais do mundo no mundo‖ (MERCADO, 2011, p. 70-71). 

No capitulo Currículo, o personagem foi nesse caso, o instrumento que levou à 

recordação do passado que remexeu nas memórias calcificadas do amigo psicanalista, 

revelando o que jaz emsua consciência, que não é na realidade, mais do que a pura sucessão 

dos estados de consciência, ou ainda algo subjetivo, em seu estado puro, e o que estava no seu 

estado inconsciente ganhara novos contornos que emergiram de seu estado latente: ―sentiu-se 

muito mal, coisas esquecidas saíram à superfície de sua vida e invadiram suas noites; não 

atendeu seus pacientes, ele mesmo tornou-se paciente de sua própria desventura por mim 

remexida e acabou fugindo‖ (MERCADO, 2011, p. 67). 

Mercado realiza no capítulo A espécie furtiva uma viagem introspectiva, 

contemplativa para o universo das lembranças de um tempo bem distante, o da primeira 

infância, A lembrança surgida em sonho de uma noite de verão, janeiro ou fevereiro de 1951, 

ficou um vestígio que se emancipa por assim dizer, da história que o sustenta: 

A mão de um menino cruza o espaço que separa sua cama da minha, 

estende-se com audácia na escuridão, se lança ao vazio, e minha mão de 

menina está ali para toma-la; as duas mãos que tiveram de vencer toda 

adversidade, toda oposição, para receber e transmitir, ao mesmo tempo, seu 

desejo de se unir. (MERCADO, 2011, p. 115). 

 

Para Mercado essa imagem foi algo que aos poucos foi se desmanchando no tempo, 

perdendo força até cair no vazio do esquecimento, em níveis incontroláveis ao longo de 

quatro decênios, uma imagem que mesmo instantânea machucava, intensificando a dor, ―à 

medida que se apagava[...] Uma impetuosa dor, porque, na mesma intensidade que a união 

provocava, estava se antecipando a separação, essa fervente e momentânea fusão fundou para 

mim, de maneira irreversível, a espécie furtiva‖ (MERCADO, 2011, p. 115). Suas lembranças 

redimensionadas ganharam uma nova dimensão linguística, retificandoo significadodo que 

aconteceu e do que se foi, assim como, sua relevância para o futuro, e ―nesse desprendimento, 

só, isolado, deixa-se reconhecer como um signo transeunte, preso a outros acontecimentos de 

minha vida, mas já sem qualquer enraizamento possível, como uma alma penada‖ 

(MERCADO, 2011, p. 115). 

Essa imagem ainda que tenha permanecido do consciente da escritora, era algo 

imanente a sua vontade, aparecia e reaparecia como que se tivesse vontade própria.  

Segundo Freud: 
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Nos sonhos, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e 

mágoas, jamais se repetem. Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo 

verdadeiro libertar-nos dela. Mesmo quando toda a nossa mente está repleta 

de algo, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda, ou 

quando todo o nosso poder intelectual se acha absorvido por algum 

problema, o sonho nada mais faz do que entrar em sintonia com nosso estado 

de espírito e representar a realidade em símbolos.‖ (FREUD,  1900, p. 19). 

 

 A experiência que se inicia na primeira infância é o primeiro conhecimento que se 

tem de alguma coisa e esse permanece para sempre, por isso é uma aquisição para sempre, 

porque não se esgota e, em cada renovação, reitera seus efeitos, nada poderá reverter o que 

aconteceu, mas, no entanto, citado por Freud, Fichte (1864, 1,541), no mesmo sentido, fala 

efetivamente em ―sonhos complementares‖ e os descreve como um dos benefícios secretos da 

natureza auto-curativa do espírito. (FREUD, 1900, p. 19).Freud (1900: 23) já mensurava essa 

ocorrência da experiência da infância como uma das fontes de onde os sonhos retiram 

material para reprodução — material que, em parte, não é nem recordado nem utilizado nas 

atividades do pensamento de vigília.  

Em estado de memória(2011), a aparição fortuita de lembranças da infância dá origem 

a um desequilíbrio, um desacerto no autor-personagem, que passa a repensar sua identidade, 

indagando sobre as partes que constituem seu ―eu‖, sobre sua memória. O desconserto diante 

desse eu fragmentado, atordoado é transmitido para o relato, mas também para o leitor que se 

inquieta diante da narrativa: 

Alheio ou alheia à forma que ganha em mim, o outro ou a outra, como o 

menino, estão mudos ou ausentes, quando a figura se recria. A espécie 

obstinou-se em se reproduzir, sobretudo, em meu regresso à Argentina, ela 

manifestava-se em evocações e era recolhida por minha consciência, como 

uma haste à qual não se pode desconhecer, nem, menos ainda, negar um 

nome (MERCADO, 2011, p. 116). 

 

As ocorrências se desdobram Em estado de memória não pela linearidade ou por uma 

ligação de uma experiência com a outra, mas pela lógica existente entre a memória e o 

esquecimento que abre uma fissura a partir da contradição que se instaura. Assim o trabalho 

consciencioso do esquecimento repõe a possibilidade da lembrança repentina e de sua 

retificação em outras interpretações, possíveis de serem reformadas, ressignificadas a cada 

nova representação. Como o caso do passeio ao Park, em Londres, dois dias antes de 

participar de umas entrevistas, a personagem foi assaltada por recordações que a deixariam 

em estado de desfalecimento, em um desses momentos em que ―a terra e o céu distanciam de 

mim‖, na voz de Mercado.  



24 

 

A personagem foi acometida de outro sintoma que segundo ela seria uma sequência do 

primeiro, o da Espécie furtiva, o desdobramento do eu. Para apersonagem não era tão difícil, o 

quanto o era penoso recapturar as lembranças, sendo que seguia por uma fresta que já havia 

sido aberta, e que, ela despercebida, havia atravessado, uma viagem abstrativa, e cuja imagem 

se impunha, pertinaz, como se, por alguma razão, esse episódio tivesse de anteceder, ao do 

estranhamento referido à espécie furtiva. 

Desse passeio despretensioso com a fotógrafa mexicana no parque, em meio às várias 

definições do lugar e da roupagem, o que demonstra uma situação de aparente tranquilidade 

para os leitores, é feita uma seleção de vários grupos que se encontravam no parque 

(MERCADO:120) até o momento do susto ao visualizar uma enorme bandeia mexicana, as 

cores simbólicas da bandeira e o bambolear, um chamamento de amor, desencadeou na 

personagem uma cobiça e um desejo irrealizável de ser mexicana. Em sua atitude de sul-

americana no México transmutou - se de espanto quando defrontou bem perto com uma 

situação que lhe fugiu à sua sensibilidade imediata: ―Qual não seria meu horror quando 

descobri que, no lugar da águia sobre o nopal, a bandeira tinha, em seu centro, um leão 

imperial, terrível e majestoso, além disso, os que rodeavam o símbolo eram falantes de uma 

língua para mim desconhecida‖ (MERCADO, 2011, p. 120). 

Esse episódio citado por Mercado que poderia ter a mesma conotação de tantos outros 

que se tornam corriqueiros e imprevisíveis em uma viagem,―Essa revelação, meus 

desvalidados passos a reboque e minhas roupas de algodão na fria primavera vinham se 

preparando durante a viagem‖, no entanto, teve outra dimensão para a personagem, que havia 

fixado toda atenção aquele momento, perdendo sua lucidez, procurando respostas à sua 

loucura ―em diálogo que se entabulam nos vazios de comunicação‖ projetando imagens e 

contextos diferentes em que um em nada complementava o outro, ―terror e desvalimento eram 

os signos de um episódio que havia transcorrido no assento de trás, no avião, [...]. Havíamos 

visto uma aeromoça que corria apressada a um chamado. Sem escândalo, em um ato mudo, 

[...], verificar que estava morto‖ (MERCADO, 2011, p. 120). Dessa maneira todas as 

memórias continham em si, miscelâneas de uma só voz que dizia que alguém tinha suicidado 

no hotel em Londres me causava pavor, dizia a personagem: e a voz que não cessava de dizer 

que ―alguém tinha se suicidado em um hotel de Londres‖ (MERCADO, 2011, p.121).  

Um fator desencadeia outros e assim, lembranças vão sobrepondo outras, causando um 

verdadeiro redemoinho de memórias que estavam em seu consciente, reconstruídas como num 

sonho, descontextualizadas, transformadas em imagens desconexas aparentemente sem uma 

conexão inteligível:―[...] uma bandeja de frutas que brilhavam na escuridão e a uma tela de 
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uma televisão que tinha reflexos luminosos como os de estampidos de granadas, com 

longínquas rajadas de metralhadora nas imediações do Hyde Park e uma bandeira com um 

leão imperial no centro‖(MERCADO, 2011, p. 122). Eelevam-se como uma dança ritualística 

que hipnotizam o indivíduo e que a memória num processo desencadeado pelo trauma que 

traz ao consciente da narradora: ―Não sei quais restos de mim sobreviveram a essa longa 

pregação cochichada talvez no mesmo tom que o sussurro da aeromoça nos ouvidos do morto 

e da mulher do morto no assento de trás do avião‖ (MERCADO, 2011, p. 122). 

Como atribuição à escrita de Mercado A espécie furtiva tem uma construção 

discernível: uma voz interior, levemente separada da minha própria, formando uma espécie de 

som-aura a seu redor, e diz, em uma circunstância inesperada, uma verdade. E, aos 

poucos,com o vagaroso passar do tempo no exílio a voz vai ganhando profundidade 

advertindo-a que a morte é uma coisa real, mesmo que por esforço de consciência, ou 

resistência moral a personagem por vezes a elimina do seu conjunto linguístico, utilizando de 

alegorias e outros signos linguísticos para tratá-la. Essa voz por uso da razão, emergindo 

sistêmica e contínua, ressoa em seu consciente advertindo-lhe dos processos de mudanças que 

estão ocorrendo em seu interior, até o momento em que no ano de 1987, a voz se transformou 

em imagem: um homem, que se apresentava como um amigo que não se deixava ver, 

revelando-se para a personagem como a presença da ausência, desmoronando toda sua noção 

de real: 

Em minha consciência, ou melhor, nesse lugar fronteiriço em que este tipo 

de revelação tem lugar e que não se deixa penetrar por sondagens da razão 

comum, ele, aparentemente, me havia ―modelado um sopro‖ – essa era a 

ideia -, e eu havia me deixado rodear, por assim dizer, na forma por esse 

sopro concebida e havia me transformado ao bel- prazer desse pneuma 

(MERCADO, 2011, p. 123). 

 

Para Bataille (1973: 63) é nessas enfermidades da experiência interior, que o místico 

tem o poder de animar o que nela lhe agrada, a intensidade sufoca o que se esperava. Cada 

pressuposto do espírito se vê animado. O arrebatamento não é mais que uma janela do lado de 

fora. Sobre ela e mais além da vida tem um espelho. É a primeira doença acometida no exílio, 

o refletor. A segunda, de acordo com Bataille,é a que se pretenda fazer da experiência um 

projetor, ninguém pode ter lucidamente a experiência sem ter se projetado por ela: ―Entre a 

experiência e o projetar-se nela estabelece a relação que havia entre a dor e a voz da razão: a 

razão representa a futilidade da dor moral. A ferida está constantemente lá, presente, terrível, 

desafiando a razão, reconhecendo que é bem fundada, mas não vemos nele senão um terror‖ 

(BATAILLE, 1973, p. 63). 
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O sentimento de não pertencer a lugar nenhum, de não estar na lista, da sensação de 

vazio e do nada já é intrínseco no personagem que a manifesta desde sua escola primária, 

quando relata seu primeiro dia escolar, explica que não figurava em nenhuma lista, que não 

podia posicionar-se em fila nenhuma. Em outras palavras, o exílio que sofre Tununa Mercado, 

o exílio duplo, o que já é anterior e posterior a ela mesma. A condição de sentir-se estrangeira 

em sua pátria, a brusca revelação da estranheza que, no entanto, não pode deixar de 

reconhecer como sua própria, condicionando sua percepção da memória de infância como a 

repetição de uma experiência de desenraizamento nativo. 

Nesse caso, o personagem aparentemente demostra nada ter a esconder, não nos 

parece carregar ressentimentos ou traumas que não tenham sido já revelados. O passado age 

nele como um inquisidor de suas memórias, como um ato involuntário, natural, e ao contrário 

de trazer uma luz ao presente, energiza negativamente seu estado.De toda sorte, a saída do 

país, o retorno incerto causam uma ruptura na relação do sujeito/local onde ficaram suas 

raízes que não tem como ser dissolvida. E em alguns casos, a tristeza, sentimento pertinente 

ao exílio que não poderá ser superada e o exilado a carregará até os últimos instantes de sua 

vida.  

Mercado fala no capítulo Curriculumem como retornam à pátria aqueles que sofreram 

o exílio político e das doenças que somatizaram-se aos anos de desterro. A todas as doenças 

sintomáticas era dada uma nomeação e eram consideradas independentes, ―à parte‖ do 

processo, assim segundo Mercado aqueles que ―falam em uma patologia ―universal‖ e 

refutam a ideia de um condicionamento ignoram que os que retornam fazem casuística e 

estabelecem um corpo de doutrina só de enumerar as doenças, as mortes, os suicídios‖ 

(MERCADO, 2011, p. 65).  

Dessa maneira, já antecipando o que estaria por vir, o personagem coloca em prática 

uma espécie de cura na saúde, e a fugir ao olhar mais atento que sobressaia para os ex-

exilados no pós-exílio: Ponderação, enquadramento dentro do senso comum geral, exibição da 

experiência, quando se supõe tê-la objetivado, todos esses gestos ―positivos‖ são argúcias 

para sair das luzes dos refletores e entrar no cone de sombra, na opacidade da negação. 

(MERCADO, 2011, p. 66). 

A personagem de Em estado de memória já não pode acomodar-se em seu meio, ―os 

primeiros dias não consegui sequer sair à rua e aferrei-me ao reduzido espaço do quarto onde 

dormia‖ (MERCADO, 2011, p. 79), se sente uma estranha na relação com o seu país e vive 

afetada pela carência da falta de lugar, sofria agora pela perda de uma identidade fixa. Há um 

longo período de adaptação nesse retorno: ―o da evocação, pautado por sinais que se 
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produzem a cada passo, como se uma massa de significações estivesse estado à espera de 

quem excitasse para desencadear, irrefreável. Chega-se à rua em estado de memória‖ 

(MERCADO, 2011, p. 157). 

Corroborando com as ideias apresentadas por Freud, na maioria dos sonhos, se 

encontram elementos dos últimos dias em que se deu sua ocorrência, o que segundo autores 

citados por ele, essa seria uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel 

desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, os sonhos ditos normais 

são as impressões dos últimos dias. Outros autores se preocuparam em não disseminar 

dúvidas sobre a relação íntima entre o conteúdo dos sonhos e as reminiscências que são 

geradas pela vida da vigília. 

Numa correlação bem próxima aos sonhos reportados pelo personagem do texto Em 

estado de memória,Freud (1900: 28), exemplifica que alguns fatos das impressões com os 

quais os pensamentos de vigília se acham ocupados, só aparecem em sonhos depois que forem 

postos de lado, desse modo, a morte de alguém querido, não iria ser lembrada em sonho logo 

após o fato ter acontecido, enquanto são ainda dominados pela dor. Por conseguinte, o fato 

apresentado pelo personagem que decorreram para a ocorrência de fatores psicológicos não 

existe a recuperação do país natal, não é possível o regresso emocional depois da experiência 

do exilio.  

Diante do retorno à Argentina, a personagem, apresenta-se como uma pessoa que se 

sente inadequada ao lugar, com sonhos de esperança de superar a dor inscrita em seu corpo. 

Para Freud, todo o material que compõe o conteúdo de um sonho advém de alguma maneira 

da experiência, foi reproduzido ou lembrado em sonhos, isso é para Freud um fator de ordem 

indiscutível, mas acredita que também seria uma fatalidade acreditar que exista uma ligação 

entre o conteúdo do sonho e a realidade que possa vir a tona facilmente, caso façamos uma 

comparação imediata entre os dois. Para Freud a ligação existe, e deve ser procurada, e em 

alguns casos pode permanecer oculta por muito tempo: 

A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da 

memória nos sonhos, e que, embora geralmente observadas, até hoje têm 

resistido à explicação. [...]. Somos assim levados a admitir que, no sonho, 

sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa 

memória de vigília. (FREUD, 1900, p. 22). 

 

E, nesse entendimento Bataille (1973: 14) completa que a experiência não delega ao 

indivíduo a sabedoria das coisas assim como não revela nada, ela é posta em 

questionamentos, em febre e em angústia do que o homem sabe pelo fato de existir, também 

Em estado de memória: 
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Os anos não corriam nesses longos parênteses. Talvez esse deslocamento 

fosse consequência, ou sintoma paralelo, de uma desestruturação do próprio 

exílio, mas ninguém se permitia analisar essas questões, e não ocorria a 

ninguém acertar o relógio biológico do desterro. O tema foi proposto por 

mim ao psicólogo que me atendeu, quando os dourados atacaram meu 

organismo; disse-lhe que me desesperava não fazer aniversário, que tinha a 

descabelada ideia de que o tempo não transcorria, mas que, assim como o 

presente parecia estar detido, o futuro se tornava extenso e infinito 

(MERCADO, 2011, p. 76). 

 

Percebemos no texto Em estado de memória(2011) que os exilados buscam encontrar 

no regresso, é em síntese, um ponto de amarração que conecte o passado anterior ao exílio, 

continuar do ponto perdido, recuperar o tempo suspenso, o que equivale ao mesmo tempo do 

exílio, apagar o passado, e assim, dar um seguimento, construir uma ponte anterior, do tempo 

pretérito ao presente e futuro, estabelecendo uma relação contínua entre diferentes momentos 

da vida individual e da coletividade. Mercado (2011: 66) pessimista em seu estado admite o 

quão essas ideias são difíceis de concretizar e considera utópico sonhar com uma 

continuidade, pois ―nada mais apaga os fatos, nada mais desvanece os perfis da realidade que 

a classificação dessa mesma realidade‖. E acrescenta: 

Acreditar que sabe, mostrar-se cético ante as boas razões para adaptar a 

própria humanidade ao país não produzem mais que um alívio momentâneo 

e uma sensação falaciosa de domínio, depois do qual a derrubada costuma 

ser pior. É também ilusório recorrer a tratamentos e na verdade, não me sinto 

fora danormalidade quando clamo terapias e, sub-reptícia, tento apropriar-

me da atenção dos psicoterapeutas, deslizando-lhes o tema do arraigo-

desarraigo (MERCADO, 2011, p. 66). 

 

O último capítulo escolhido para a análise O muro é um texto alegórico que tenciona 

desvendar a narrativa, o modo como a autora finalmente decide encarar seus medos, aparece 

como uma metáfora da escritura para superar o mal-estar ocasionado pelo trauma e do modo 

como a escrita leva efetivamente ao duelo da autora com suas lembranças e a restituição. ―O 

cinza desse muro, cujas dimensões não são dos fundos de qualquer prédio persiste, nãos e 

deixa ofuscar pelos raios de luz, e seus turvos e secos têm muito mais haver com meu estado 

de ânimo‖. Mercado faz uma alusão, nesse parágrafo do texto, de seus sentimentos com a 

aparência cinzenta do muro, ―a ribanceira é larga e profunda‖ (MERCADO, 2011, p. 

208).Fazendo uso do jogo metafórico extremamente elaborado Mercado constrói uma 

linguagem teatral sobre seu estado:  

Quando percorro as costas do muro no meio do quarteirão e subo como o 

homem - pássaro, sem agarrar-me as saliências, por puro apego e vitoriosa 

ante o abismo; quando aceito a mudez dessa superfície que me nega sua 

história e aplaca toda anedota, os índices parecem apalpar, mas o grão 

escorre por entre eles, os quais acredita modelar, porém, a estria desmancha-

se: não há interpretação no deserto e o sol devora e deglute, só ele processa 
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os acidentes geográficos na vertical e na horizontal (MERCADO, 2011, p. 

209- 210). 

 
O personagem se obriga ao enfretamento de suas emoções a fazer uma peregrinação 

de reconhecimento pelo bairro, nas palavras do narrador-personagem: ―depositando minhas 

pegadas, aéreas na circunstância, pois as plantas de meus pés não conseguiam pisar as ruas 

por vontade própria‖ (MERCADO, 2011: 212). Abandonou-se de usar peripécias como se 

guiar pela leitura do oráculo, da ordem do dia, o deciframento dos signos que determinavam 

seus passos. Nessa perspectiva sob o olhar do personagem: ―O muro apresentava-se como um 

bloco, impondo-se como obstáculo e atrasando minha descida à terra‖ (MERCADO, 2011: 

213).  

No primeiro contato com o muro seus propósitos falharam. Este muro que é ao mesmo 

tempo o concreto e o muro físico teve o efeito de uma vertigem, segundo Mercado (2011: 

213), ―Depois de 15 anos de ausência: a imagem que me ocorria, descartando o 

sentimentalismo dento do possível, era que a morte havia se apoderado do lugar‖. Quase não 

se atreve a sair de casa, não reconhece os lugares que lhe eram familiares. Segundo Câmera 

Filho (2001) mesmo o perigo estando afastado e confinado ao passado, o indivíduo pós-

traumatizado revive o ocorrido em tempos contínuos, vivenciando-os como experiência 

contemporânea em vez de aceita-lo como algo que pertence ao passado. 

Mercado então escolhe uma rua para o reconhecimento da cidade e ao fazê-lo tinha 

consciência que a mesma não lhe trazia nenhuma recordação, não lhe seria possível ter em 

algum momento uma evocação repentina e ―não ter tido nunca um apego histórico e 

ideológico a essa rua permitia-me uma adesão limpa de seus chamados‖ (MERCADO, 2011, 

p. 123).  

A constante reprodução do total estado de desamparo, empreendida pela escritora na 

narrativa caracteriza o sujeito traumatizado e a escrita exaure. Nesse sentido, a narrativa deixa 

transparecer o quão forte e marcante foi o tempo de desenraizamento; exílio, exigindo novas 

formas de ressignificação.  Podemos inferir que a alegoria é um meio de expressão encontrado 

por pessoas que vivem de alguma maneira subjugada a uma ordem superior, assumindo o 

compromisso inverso da repressão, favorecendo a ressignificação da escrita a partir de outro 

signo, que age como instrumento de trabalho em uma determinada missão. Desde a tradição 

grega, de acordo com a pesquisa feita por Carlos Ceia (1998), já era possível visualizar traços 

da alegoria nos textos clássicos, como nos ensinamentos pitagóricos, cujo sistema filosófico 

mantinha-se apoiado em relações numéricas simbólicas, continham associações de cunho 
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alegórico. Carlos Ceia (1998) disserta que a alegoria não representa as coisas tal como elas 

são, mas pretende antes dar-nos uma versão de como foram ou podem ser. 

Em estado de memória (2011) é em nossa opinião a demonstração da tessitura poética 

contemporânea da autora, além dos elementos que permite a escritora referenciar sua 

experiência, religar-se ao passado, e transcender, dessa forma, os perímetros textuais, ancora-

se na possibilidade de atribuir sentido à própria vida, no momento de uma ausência não 

preenchida. Assim, a palavra assumirá na escrita de resistência um lugar de criações artísticas, 

para expressar um sentimento de luta, de testemunho, o encontro com as várias identidades 

construídas nos variados discursos. 

O muro descrito pela autora representa também um muro mental, um muro do coração 

(MERCADO: 215) para a vítima que estava revivendo a experiência e se transportando para a 

situação traumática, como se a mesma estivesse se repetindo naquele momento, desse modo, 

serianatural que alucinações de sentido auditivas ou sensoriais, despersonalização, 

desrealização ocorressem nesses períodos, dissociando a natureza do fenômeno. Como 

Mercado (2011: 215) que ao procurar se conectar ao local em que sua experiência a tornou 

mais vulnerável ―Em frente à escada voltei a sentir às minhas costas o perseguidor, mas 

Rodolfo já não estava para abrir a porta de seu apartamento para mim e conjurar, com sua 

malicia, o reflexo paranoico‖. Nesse sentido Câmera Filho (2001) nos esclarece que em 

alguns indivíduos podem se apresentar determinada descrição da situação traumática vivida, 

enquanto que, para outros podem se assemelhar em lembranças de qualidade distorcida ou 

irreal como um sonho. ―Vivência semelhante é a da sensação de que o evento está para 

ocorrer ou está acontecendo novamente, com perda relativa da distinção entre o presente e o 

passado‖ (CÂMERA FILHO, 2001: 223). 

Nesse caso, o personagem tinha consciência que estava sendo vítima de uma afasia 

seletiva e, além do mais, reiterada, porque não se produzira uma única vez e inocente vez o 

apagamento, mas, a cada dia, o desvelamento, e não havia sido espontâneo, mas provocado 

por uma assimilação de pensamento. De tal modo que o personagem se empenhou na tarefa 

de enfrentar e vencer seus medos e para tal era necessário que a mesma tivesse o encontro 

com a sua antiga referência de lugar: a casa em que morava antes do exílio e decidiu-se não 

praticar dessa vez nenhum tipo de fuga ―Eu queria passar por minha antiga casa e, quando 

chegava à esquina dessa rua e eu ia me aproximando, me dava um ataque de pânico, 

curiosamente não no peito, mas nas costas‖ (MERCADO, 2011, p. 216). Prática essa que 

Mercado persistiu até o fim na cena que foi reconstituída só pela escrita da leveza, mas 

carregada de sentido: 
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Caminho até a entrada e vejo que se aproximam, em sentido contrário, três 

homens musculosos e significativos. [...]. O porteiro aponta-lhes a saída e a 

mim; consigo vê-los, mesmo de costas, como só podem fazer os que sabem 

que não há escapatória. De qualquer forma, tento: atravesso a rua e chamo 

um táxi; quando vou entrar, duas mãos agarram-me pelos ombros, por trás e 

me detém, obrigando-me a voltar para casa. (MERCADO, 2012, p. 217). 

 

Deste modo, a esta única casa possível depois do mal, ali onde ela enfrenta o estágio 

final do regresso, esse momento de trégua com a pátria significa reconhecer a perda e fixar-se 

na tarefa de refazer-se do choque. O duelo significa reelaborar a experiência e aprender a 

viver com que se tem; de se expor o minimamente possível diante qualquer negativa externa. 

Avelar (2003: 281-282) indica que um sobrevivente sente efetivamente a contínua pressão de 

narrar sua historia visto que ―levar a cabo o trabalho do duelo pressupõe, sem dúvida, a 

elaboração de um relato sobre o passado‖ (Avelar 2003: 282). Não obstante, ao mesmo tempo 

percebe que a língua não pode expressar completamente esta experiência. Como o trabalho do 

duelo só pode realizar-se mediante a narração de sua história, a autora se encontra ante o 

dilema da harmonização impossível da experiência e da narrativa ―a narrativa estaria sempre 

atravessada por uma falta excessiva, imponente para capturar o duelo em toda sua dimensão‖ 

(Avelar 2003: 282). 

Segundo Mercado (2011: 221), o ―deciframento cada vez mais haveria de se parecer a 

uma das empreitadas da loucura: a que se ergue para insistir sobre a realidade reclamando a 

realidade e o despojamento e a destituição mais extremas‖. O muro além de se caracterizar 

como um espaço físico é também o espaço de escritura em que Mercado preenche com textos 

e intertextos, em linhas e entrelinhas, deixando espaços em branco e configurando 

representações para além de sua própria pertinência, até que sobrecarregado de energia, 

transpassado e tolhido pela grafia, foi caindo, literalmente sobre a linha reta de sua base. 

Talvez ela nunca se desprenda desse trauma, no entanto, ela tentará determinar o papel 

curativo da literatura, uma vez que não podemos adivinhar um resultado, pois a experiência 

não nos garante chegar a um fim previsto, programar algo com uma intenção já objetivada, 

mas é uma fissura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem prever. Como 

quando Mercado nos diz que o muro não caiu da forma física, mas houve uma transformação 

―mas filtrou-se sobre sua linha fundadora, como um papel que desliza vertical em uma fenda‖ 

(MERCADO, 2011, p. 222). 

Em estado de memória busca redimensionar uma experiência, então, o confrontar-se 

ativamente os pensamentos, sentimentos, conversas, situações e atividades associadas ao 

trauma, seria adotar um mecanismo de defesa contra a ansiedade gerada pelo fenômeno 
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intrusivo. Desse modo, a perda, a intempérie, a doença, o irracional, o exílio deixam de serem 

experiências inteligíveis que não propiciam uma abertura, uma resposta para abrir caminho na 

reconstrução de uma identidade para se tornar sua mola efetiva. A escrita afiançaria desse 

modo, uma solução terapêutica. O trauma do exilio é um afeto que pode revolver-se mediante 

o voltar para casa e se destaca assim pela importância da escritura e do testemunho para 

cumprir o ato de duelo. Por conseguinte, o desejo de retornar resultou em ser o 

desestabilizador, uma vez que o exílio terminara, porém deixara sua marca. Em toda parte, vê 

os elementos que aumentam sua desorientação, porém, não os reconhece.  

Destarte, a experiência neste capítulo não teve caráter de rememorar, mas de ser 

analisada. Do contato com sua experiência de exilada é que torna possível o contato com 

outros relatos, narrações de terceiros, o que viria a constituir o que Marianne Hirsch chama de 

pós-memória, dentre as quais sua experiência também se faz presente, às vezes calando a 

primeira pessoa para trabalhar com testemunhos alheios, numa distância de quem conviveu 

com essas memórias. Tununa Mercado se encontra num lugar referencial entre aqueles que 

foram vitimas do Holocausto e daqueles que assim como ela sofreram a repressão e se 

propuseram a representá-la. A verdade do texto se desvincula da experiência direta de quem o 

escreveu que investiga da experiência alheia o que poderia imaginar que sua própria 

experiência lhe ensinou.  

A impossibilidade de resgate de algumas memórias é ainda sombreada no texto Em 

estado de memória, no entanto outras tantas emergem em importantes fragmentos que vibram 

nas reconstituições do autor. Assim, o exercício da memória se cumpre, em acabamentos que 

variam entre o diário, os monólogos e os relatos, como discutiremos nos capítulos a seguir. 
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1.1- Casa vazia: a escrita reconstrutiva do “eu” 

 

A história da narrativa tem passado por grandes transformações ao longo do tempo, a 

dimensão intimamente subjetiva, o verdadeiro renascimento do sujeito, que nos anos 1960 e 

1970 se imaginou estar morto, caracteriza o presente. O eu que retorna para o texto não só o 

eu da experiência (Agamben), tampouco o sujeito do romantismo, cuja morte foi sentenciada 

por filósofos e escritores, tais como: Adorno, Descartes, Foucault, Nietzsche, dentre outros. 

Na modernidade, o conhecimento acerca da realidade constitui-se como uma representação, e 

só acontece quando existe uma relação entre o sujeito e objeto. O indivíduo colocou-se como 

o centro de suas preocupações, capaz de tomar as próprias decisões relativas à sua vida. 

Nesse sentido, quando - se postula a ―morte do sujeito‖ quer dizer que é possível 

construirmos novas formas de subjetividade, novas formas de existência. Isso acontece tanto 

no discurso cinematográfico e plástico como no literário e no midiático. Assim, ao que Sarlo 

(2007: 141) concorda, todos os gêneros testemunhais parecem ser capazes de dar sentido à 

experiência.Trata-se de uma escrita, expressão daquilo que Gagnebin (2011) virá chamar de 

cesurafundadora de "nossa linguagem e a entrega ao aniquilamento" frente ao alto grau de 

instabilidade do sujeito que não vê nenhuma segurança no futuro. Em especifico, representa o 

descontínuo.  

Os direitos da primeira pessoa se apresentam desse modo nos meios culturais e 

literários como expressão dosoprimidos, dos excluídos que devem se libertar; por outro lado, 

como uma ideologia, numa tentativa de esclarecimento da verdade. Sarlo (2007: 31) trata 

dessa questão, enfatizando que não existe sujeito no texto que consiga sustentar uma ficção de 

unidade experiencial e temporal. Segundo Sarlo a narrativa contemporânea está marcadapela 

voz daqueles indivíduos, ―que teriam sido relativamente ignorados em outros modos de 

narração do passado, demandam novas exigências de método e tendem à escuta sistemática 

dos ―discursos de memória‖: diários, cartas, conselhos, orações‖ (SARLO, 2007: 17). 

Desde o romantismo até os dias de hoje, é possível ainda detectar resquícios da 

oralidade que, por tanto tempo marcou os estudos literários, uma vez que durante a fase 

colonial, ela esteve vinculada, subordinada, às funções religiosas, e o uso da palavra possuía 

virtudes especificas do texto, e a lei da improvisação verbal sobre as disciplinas mais sutis e 

mais austeras do escrever.  

Decorrentes desse ranço colonial, que prevalecia em todos os meios sócios- culturais, 

os vestígios psicológicos dessa servidão é um eterno companheiro do escritor latino-

americano, o que em parte se explica pela oralidade dos textos. Nesse sentido, Beatriz 
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Sarlo(2007: 14), especifica que não só a história dos esquecidos recorre ao relato, como 

também não pode separar-se dele, a exemplo, o abandono frequente e deliberado do relato na 

história acadêmica, a história de massa impõe, portanto, uma unidade sobre as 

descontinuidades, oferecendo uma ―linha do tempo‖ consolidada em seus nós e desenlaces. 

Enquanto esses textos estiverem representando a memória passiva ou a memória 

arquivo, eles terão que desempenhar a função de ativar o discurso e a validação do eu no 

interior de uma cultura ainda marcada pela tradição e pelo que ela ainda significa 

culturalmente na sociedade contemporânea. Isto é fato, pelo menos, enquanto práticas de 

leituras ainda contribuírem para o apaziguamento da agitação e da inquietação do espirito 

através da posse do passado. Enquanto ainda se mantiverem resguardadas na situação atual do 

indivíduo que se conserva em exclusivo, encapsulado na meditação.  

Bem além da reconstrução histórica dos diferenciados meios encontrados pelo homem 

para fixar, organizar, estabelecer o que viria a se constituir como memória, interessa-nos aqui 

investigar a memória como relato de um testemunho em primeira pessoa como ressignificação 

dessa memória, sem fins históricos, ao contrário, pretende-se aqui, a memória como 

reconstrutora de uma identidade. A pesquisa neste capítulo, subsidiada por uma escrita 

fragmentada de memórias, expostas em um presente, é por assim dizer, a real dimensão da 

angústia, a perplexidade e a devoção devido à exigência em escrever frente à dificuldade que 

é esquecer, participar da reflexão e legitimação da experiência, reconhecendo o papel de 

agentes do campo literário. 

Ao falar da experiência extrema na Argentina e de sua vida no exílio, Mercado se 

alterna em cenas que acontece no presente e no passado, no inominável e não descritivo. Na 

tessitura do texto, Mercado expõe que o traço que a move e que ainda a mantém em nível 

psicológico, tem sido a ideia em movimento que serviu para explicar seu regresso. ―Só assim, 

cumprindo essa parábola, seria possível continuar existindo. A imagem operou também como 

conjuração: voltar, o ato recursivo, cuja promessa de repetição infinita não me era estranha, 

pois o tempo não havia transcorrido para mim durante os parênteses mexicanos‖ 

(MERCADO, 2011, p. 78). 

Beatriz Sarlo (2007) trata a questão do discurso na primeira pessoa a partir de uma 

problemática constante do campo da memória das vitimas; as que mantêm a lembrança dos 

horrores sofridos durante a ditadura e daqueles que se propõem a passar a outra etapa, 

encerrando esse capitulo de suas vidas, no nosso caso, os argentinos.  

Encontramos na obra de Mercado uma voz narrativa que se desloca entre o campo do 

testemunho e ficção, sem que se abra uma das possibilidades para que possamos identificá-las 
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ou exclui-las de um ponto ao outro. A escrita é íntima e pessoal, as suas reminiscências se 

ligam intimamente com a expressão do outro. Não só se emite para ele, mas que é pressionado 

no outro e instalado no coração da vida interior. Em estado de memória é por assim dizer a 

expressão máxima da escrita da crise na experiência vivida, mas também é o momento de 

liberação total de si e da sua escrita, é nesse momento que o caráter trágico da experiência 

humana vem à tona na sua mais estruturante linguagem artística e literária.  

O elemento de partida da narração Em estado de memória é justamente aquele que 

delineia como um dos mais marcantes da experiência ocorridas no período em que Mercado 

pertence: o durante e o pós- ditadura militar. As narrações em primeira pessoa, as 

reconstituições etnográficas da vida cotidiana ou da politica também correspondem às 

necessidades e tendências de esfera pública. Quando não se trata de autobiografias de 

escritores, tomam a palavra no testemunho e na narração em primeira pessoa dos sujeitos que 

até então estavam silenciosos. (SARLO, 2007: 115). 

Há momentos do texto Em estado de memória que é a própria sensação de 

desenraizamento, capítulos que trata da questão de não sentir-se habitada, nem de habitar 

algum lugar, de não se sentir vestida; como a necessidade de restauração aos monumentos 

reformadores da tragédia, assim como os de manter leituras e contatos em grupos, as visitas à 

casa de Leon Trótski.  

Não era original a atração pela casa de L. T., tampouco suas consequências, 

[...]. Cada vez que entrava nessas casas, a primeira da Rua Viena, a segunda 

da Rua Allende, as duas em Coyoacán, eu sentia que ingressava em uma 

casa ―paterna‖ muito longínqua e imaginária que, saltando as décadas, 

transmigrava para me abrigar (MERCADO, 2011, p.136). 

 

No capítulo Ordem do dia Mercado trata de questões relevantes acerca da 

incompletude do ser, quando se julga incapaz de seguir sua própria vida sem antes consultar o 

―oráculo‖ e ouvir suas lições diárias, pois, a mesma se encontra dividida em pequenas 

divisões celulares, pressa de sua mente psicológica, incapaz de se guiar sem a ajuda de grupos 

ou lições. ―Havia outros modelos de expor e de pensar, mas o estado de alerta e o pessimismo 

permitiam distinguir as pendências que levavam aonde não se havia de ir‖ (MERCADO, 

2011, p. 90). 

Esse desejo era o que causava em Mercado a sensação de viver, desde sempre, em um 

estado provisório total, sem arraigo aos lugares, sem fixação nos objetos, despossuída dessa 

lógica da apropriação comum aos humanos, por razões que eu não conseguia entender. Por 

mais que me esforçasse pra ficar nos lugares em que iria morar, eu sempre estava indo 

embora. A obra literária é um prolongamento do autor, uma objetivação do que ele sente 
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possuir de mais íntimo e pessoal. ―e, enquanto isso, do mesmo modo em que, por uma espécie 

de ablação estranha, eu não havia conseguido vestir uma peça de roupa minha legítima, não 

aparecia em mim a vontade de pertencer a uma casa ou, melhor, de fazer minha a casa que 

ocupava‖ (MERCADO, 2011, p. 139). 

Ao discutir questões existenciais, Mercado estabelece um crescente monologo interior 

que estrutura o relato na narrativa que é o de promover a reflexão sobre o quanto esse período 

caracterizado pelo autoritarismo político, repressão e consequentemente o exílio interferiram 

no processo de reconhecimento identitário e na construção do ―eu‖. São vários os momentos 

no texto que percebemos o quanto o personagem encontra-se recluso em uma subjetividade, 

isolado, tanto do mundo como em si mesmo para refletir sobre o passado e basear-se a 

possibilidade de um futuro, e nesse caso, o grau de questionamento é firmado em suas 

pretensões quanto ao futuro, sendo totalmente dependentes de como ela reelabora o passado.  

O elemento de introspecção, o monólogo, serve apenas como reconstituição da 

lembrança de um mundo.  São evocações de relevância para a personagem, as conversas entre 

ele e o seu amigo Mário Usabiaga e das eventuais dicas de cozimento dos alimentos: ―Deu-me 

uma bronca [...], quando pus sal na carne antes de virá-la; explicou-me que eu havia impedido 

que o bife selasse‖ (MERCADO, 2011: 49). Uma situação que chamaríamos de monólogo 

interior, Mercado faz dela própria sua interlocutora e procura obter respostas que ficaram 

ocultas num mundo perdido e devastado pelo tempo:  

Não sei se, com o arbítrio de voltar ao ponto de referência admonitório que 

me ata a ele, encontrarei consolo, mas isto é certo: ele não irá embora de 

mim, e, no dia em que suas palavras deixem de ressoar em todos os meios - 

dias semelhantes àquele em que junto a mim ele fixou suas leis, eu o terei 

traído na memória e, consequentemente, terei me deixado ganhar pela 

insignificância (MERCADO, 2011, p. 49). 

 

O personagem não precisa de diálogos para compor seu estado de memória, o 

monologo introspectivo se transforma na mais completa dependência das lembranças do 

passado. Desse modo, a subjetivação se mostra por completo. O dilema, através da memória, 

suscita um processo narrativo, que corta em fragmentos a existência de um indivíduo. O texto 

que propõe uma volta ao passado, seguindo os rastros feitos pela personagem, desde sua 

infância, o exilio, até o momento de seu regresso à Argentina, dispõe de uma escrita em que a 

trajetória de um ser é sondada e reconstituída, a cada instante recomeça. 

A personagem busca se identificar enquanto pessoa individual em suas ações, e por 

isso, está constantemente analisando sua própria identidade e sua relação existencial com o 

mundo. O desejo do regresso era real, mas a presença daquele que estava ausente teve um 
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reconhecimento de choque e a personagem tem então a vertigem em um único momento do 

que representou todos esses anos de ausência: 

Assim tão desprevenida, entretanto, na primeira viagem a Buenos Aires, em 

1984, de puro caráter exploratório e intensamente carregada de negatividade, 

vi-me olhando no espelho e descobrindo, em um instante, na pele, nos olhos, 

as comissuras, o ciclone desses dez anos; e não eram rugas, nem outros 

sinais de decrepitude, era algo diferente, um pó fino e cinza, por isso mesmo 

macabro, que cobria toda a totalidade de minha figura como se fosse uma 

pátina (MERCADO, 2011, p. 77). 

 

A cena no espelho, ali se revela um passado real, por meio da linguagem carregada de 

significados metafóricos ―ciclone‖, ―macabro‖. A contestação permaneceria em verdade 

imponente se limitássemos o discurso ao apelo dramático, o vazio em que Mercado se diluiu é 

um vazio carregado de sentido linguístico, o que nesse caso, é usado para dar um significado 

ao outro, ou segundo Carlos Ceia (1998) ―muitas vezes definida como uma metáfora 

ampliada, ou, como dizia Quintiliano, no Institutio oratória, uma "metáfora‖ continuada que 

mostra uma coisa pelas palavras e outra pelo sentido", a alegoria é um dos recursos retóricos 

mais discutidos teoricamente ao longo dos tempos. 

No texto Seis propostas para o próximo milênio Calvino (1990: 16) faz uma assertiva 

com o mito de Perseu. Assim como Perseu ―que não volta jamais o olhar para a face da 

Górgona, mas apenas para a imagem que vê refletida em seu escudo de bronze‖ Mercado se 

debruçana tarefa da escrita como uma garantia de uma reconstituição de sua memória com o 

presente, relação cujo encontro é desempenhado pela própria linguagem. 

No mito, Perseu só consegue escapar de ser petrificado pelo olhar de Medusa porque 

ele dirige seu olhar para aquilo que só pode se revelar por meio de uma visão indireta, por 

uma imagem capturada pelo espelho. É evocando tal mito que, Calvino nos dirá: a literatura é 

feita a partir de imagens e representações e que só é possível falarmos de nossa época na 

medida em que se captura no espelho da representação literária a imagem de momentos 

sofridos e que se poderia referenciar como aquele vivido por toda uma geração. Assim, a 

alegoria tem como fim último reportar-se a uma história ou a um acontecimento, cujo sentido 

seja de dualidade, figurativo, sem limites textuais. Como o próprio Calvino explicita: ―Mas 

sei bem que toda interpretação empobrece o mito e o sufoca [...], é melhor deixar que eles se 

depositem na memória, examinar pacientemente cada detalhe, meditar sobre seu significado 

sem nunca sair de sua linguagem imagística‖ (CALVINO, 1990, p.16). 

É conveniente ressaltar de maneira análoga a de Calvino, o modo de pensar a 

deterioração para Mercado, o fluir do tempo e a morte são temas constantes Em estado de 

memória (2011)que apontam para os traumas do exilio. A velocidade do tempo, a urgência, a 
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vertigem, as coisas simples tentando se agarrar ao sentido urgente de vida, ―naquele 

momento, sim, a angústia, aos gritos, pedia um ouvido, e arrependia-me de ter distraído com o 

canto dos pássaros e outras besteiras do tipo‖ (MERCADO, 2011, p. 68). É sem dúvida uma 

busca diante do desespero absoluto, do vazio e do desamparo total. Um sentido para a vida 

que parece querer desaparecer e no convívio com o outro demonstrar a ―doença‖ seria 

demonstração de inadequação ao meio; sendo, portanto, ―muito difícil manifestá-los, 

decepcionar as pessoas, fazê-las ver que a antiga seiva do poema, ―a que pelo verde talo 

impulsionava a flor, a mesma que impulsionava meus verdes anos‖, era na realidade, uma 

perfeita indutora de úlcera e gastrite‖ (MERCADO, 2011, p. 14). 

As construções alegóricas correspondem então a uma intenção de sentido que se 

mostra em um determinado signo pré-existente para reforçar o compromisso com o passado 

de uma geração que viveu sob o regime militar. O estado psíquico no presente, seu estado de 

desterritorializada não se deve somente á repressão ditatorial, mas da opressão, da agressão à 

pessoa humana que teve seus direitos obstruídos ao longo do tempo da humanidade, como 

interesses reprimidos historicamente. Mercado reconstrói no relato o drama vivido, ou o que 

foi possível restaurar da experiência. 

Não são raros os casos em que o exilado se deixa mortalizar pelas perdas ao ponto de 

lhe faltar o ânimo para recomeçar e lhe falta estímulo para conviver com as convenções do 

país de acolhida, seja quais forem suas convicções com relação ao exílio. Alguns atribuem 

esse desinteresse por acreditarem que essa seja uma situação provisória, outros pela 

dificuldade de adaptação a realidades novas, ou mesmo por medo de que ao adaptarem ao 

novo país acabem cortando os vínculos com seu país natal e as raízes, ou até mesmo pela 

dificuldade de situarem a realidades que interferem em fatores geográficos, culturais, ―não era 

excepcional que eu confundisse hemisférios ou distorcesse pontos cardeais. O ocidente ia para 

o oriente, o sul ao setentrional e vice-versa, e a noção não se corrigia com o raciocínio 

compensatório de que tudo dependia do ponto em que estivesse situado‖ (MERCADO, 2011, 

p. 76). 

Em ambos os casos, o exilado vive o duplo exilio: o que quer viver e o que no 

momento é o real, o que se vive, e não aceita. Tununa Mercado e demais exilados já não têm a 

sensação de ter uma pátria. Durante o exilio, há alguns que persistem em manter traços muito 

nacionais, gestos próprios, mas existem outros que querem integrar o ambiente e aprender os 

costumes mexicanos, o autor usa a palavra "Argenmex"para designar esta implantação de um 

argentino no México. Mercado relata que muitos argentinos exilados compravam artes 

nacionais, arte popular mexicano, o que provocava a homogeneidade do design interior dos 
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argentinos no México, mantendo, desse modoa sensação de estar na mesma casa. Uma vez 

exilados, consequentemente, já não pertencem mais a Argentina, ―esse país de poucas mães 

que nos havia expulsado‖ (Mercado 2011: 35), tampouco se adaptam completamente ao país 

de acolhida. 

E quando acontece de voltarem,étambém uma viagem que transborda sofrimento, 

resquícios que ficaram intactos no país que os expulsara. Isso é ocasionado devido ao choque 

resultante do confronto entre a imagem do país que estava à salvo na memória em contato 

com a nova experiência da realidade que admite as mudanças ocorridas ao longo do tempo em 

que o exilado ficou ausente ―Para o que regressa, o país não é o continente e de nada valerá 

que pretenda se confundir nas estruturaspermanentes; não há caixa, não há casa onde se 

enfiar‖ (MERCADO, 2011, p. 157).Para quem se inscreve nessa experiência, nada lhes 

garante o conforto de um retorno pacífico: 

O país não poderia acolher os que foram embora como filhos pródigos; não 

há uma prática nesse sentido: nunca uma pessoa, um organismo ou uma 

instituição tiveram o costume de considerar o ausente, o alheado ou o 

prófugo da realidade, menos ainda alguém poderia fazer um gesto para 

entender a condição psicológica do desterrado. Esse será sempre um 

inadaptado individual e social, e sua vida afetiva, como a do preso, do 

doente ou do alienado, manterá seus circuitos machucados, e suas 

queimaduras não estancarão com o simples retorno. (MERCADO, 2011, p. 

157). 

 

As diversas camadas superpostas da experiêncianão podem ser vistas como totalidade, 

nunca inteira, senão infinita na aproximação do processo global, que correspondem, nesse 

caso, aos vários tipos de perdas sofridas por nossa protagonista e representadas por vias do 

discurso:  

[...], eu não havia conseguido vestir uma peça de roupa minha legítima, não 

aparecia em mim a vontade de pertencer a uma casa ou, melhor, de fazer 

minha a casa que ocupava. Esse desejo obliterado causava a sensação de 

viver, desde sempre, em um estado provisório total, sem arraigo aos lugares, 

sem fixação nos objetos, despossuída dessa lógica da apropriação comum 

aos humanos, por razões que eu não conseguia entender. Por mais que eu me 

esforçasse para ficar nos lugares em que iria morar, eu sempre estava indo 

embora (MERCADO, 2011, p. 139). 

 

A reflexão acerca da experiência que se funde na escrita em relação ao sujeito que se 

inscreve, é recorrente no texto Em estado de memória, de Mercado.Não há nada que possa 

exprimir o valor de uma experiência adquirida pela vivência ou pelo compartilhamento dessas 

memórias daqueles que viveram os desgostos, e presenciou as mais terríveis aberrações do 

gênero humano, quando este se armou em batalhas com sua espécie, destruindo sua própria 

natureza.Para Agamben (2005: 40) a ideia de experiência surge da autoridade que a filosofia 
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kantiana concebeu o espirito como consciência. Por conseguinte, a experiência deixa de ser 

vista como um meio em que algo possa ser feito para se tornar em essência do sujeito absoluto 

e lado a lado com esse sujeito empírico, capaz de fundar seu verdadeiro conhecimento está o 

―eu penso‖, a consciência transcendental, isto é, a unidade sintética originária da consciência. 

Nitidamente sensibilizado, mais que isso, decepcionado, o narrador de Mercado 

aponta para a involução humana e seus disparates. O fato de ter testemunhado tais horrores é 

um dos argumentos que legitima a escrita de suas memórias, e que, legitima também a 

nomeação do capitulo –, tendo vivido tanto e em adversas situações -, pode dar-se ―ao luxo‖ 

de parar, olhar para trás e tornar o vivido como texto literário, é o olhar do narrador um direito 

que lhe é conferido:  

É também espanto o que provoca a evocação do modo como esse tempo era 

ocupado, [...]. [...], enchendo por assim dizer, com matéria argentina todo o 

vazio da realidade, saturando com a massa argentina todas as fendas, 

abarrotando o corpo e a alma com essa substância que não dava prazer, nem 

trazia boas recordações, e que só depositava sua cota de morte ao entrar e 

sair da consciência (MERCADO, 2011, p. 35).  

 

O termo Casa vazia utilizada nessa pesquisa é a representação do estado de 

incompletude em que se encontram as diversas personas, representada aqui por Mercado, 

afiançada por suas memórias. Primeiramente no contexto social, no convívio diário com 

outros expatriados, e mesmo com os nativos, que possuem ideologias diferentes, contextos 

diferentes, que pouco ou nada tem a contribuir para o esvaziamento de suas memórias 

traumáticas. Casa vazia representa também, a forma como os exilados se sentem em seu novo 

―habitat‖, cujo sentido de habitar, não preenche suas vidas, não possuem o mesmo sentido de 

―lar‖, nem mesmo isso pode ser sentido, com seus próprios entes familiares, só o ―corpo 

vazio‖ a ser preenchido, seja pela escrita ou a inserção de outros em sua experiência de 

exilada: ―Poucas vezes em minha história pessoal, senti-me o que poderia chamar gratificada 

por uma peça de roupas sobre meu corpo, ninguém nunca pôde me convencer de que algo 

ficava bem sobre meus ombros‖ (MERCADO, 2011, p. 57). 

 Praticamente nada nesse ambiente, ―casa‖, é capaz de promover uma serenidade ao 

espirito, nenhuma vaga lembrança pode ser acionada quando em contato com seus objetos, 

pois os mesmos não os representam: ―Na Argentina, não cumpre o papel distintivo e, na 

verdade, produz estranhamento e nostalgia; sentimo-nos um pouco bobos por acreditar que 

esses pequenos rituais de acomodamento no solo argentino vão nos salvar do estrondo da 

identidade perdida‖ (MERCADO, 2011, p. 42). 
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Opersonagem procura reconstruir sua própria identidade na maneira como procurava 

ornamentar suas casas, a arquitetura mexicana, todas iguais fazem com que muitos argentinos 

importem algum móvel que lhes permitam um sentimento de continuidade, de identidade. Os 

enfeites que eram trazidos da Argentina com grandes dificuldades, na tentativa de fuga ao 

modo de viver dos mexicanos, com suas peculiaridades do ramo modelar e artístico tornavam 

todos os ambientes semelhantes. A personagem enquanto ser fictício, nascida da imaginação 

do romancista ou do dramaturgo, constitui-se, verdadeiramente como pessoa, diz Cândido 

(1998: 102) que vive, só adquire existência artística, quando se liberta de qualquer tutela, 

quando tomam em mãos as rédeas do seu próprio destino. Para Cândido, ―o espantoso de tôda 

criação dramática — em oposição à lírica — é que o autêntico criador não se reconhece na 

personagem a que deu origem‖ (CÂNDIDO, 1998, p.102). 

Não é só o tom íntimo ou a incapacidade de distinguir o real da ficção que gera a 

implosão do gênero memorialístico, são reflexões sobre a experiência da escrita, memória e 

exílio, entrelaçados uns com os outros, no diálogo mantido na rememoração, conversas 

rastreadas de confissões em estados diversos. A escrita de si, da pós-ditadura produz em 

contrário á ideia de ser um instrumento a serviço da sociedade, como dispositivo a serviço da 

conservação dos valores sociais de determinada classe, diferentemente desses ideais, ela 

procura se consolidar como um testemunho (lembrança) e legado de uma geração que 

precisamente têm ideais e valores que se materializam em mudanças. O olhar que se volta 

agora para o passado teria como essência compensar o indivíduo da perda da instabilidade no 

seu presente. O estado da memória, da escrita e do exílio, em que um único estado parece 

resumir toda a coisa: a perda. A identidade que não é reconhecida como sua. A confiança na 

transparência da linguagem e perda do próprio corpo, também entendida como uma instância 

de identidade. 

Nesse sentido, segundo Pollack a memória que se presentifica na construção da 

identidade de um indivíduo, é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto do 

individual quanto do coletivo, ―na medida em que ela é também um sentimento um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 

um grupo em sua reconstituição de si‖ (POLLACK, 1992, p. 205). Sendo, destarte, uma 

maneira de neutralizar os efeitos de uma inserção excessivamente fluída do indivíduo na 

sociedade, nas palavras do personagem: ―houve, inclusive, pessoas que não puderam superar a 

soma das perdas, que passavam o dia pensando em seu bairro, idealizando práticas que viam 

muito bem, porque tinham de ser consideradas paradigmáticas de um paraíso 

perdido‖(MERCADO, 2011, p. 37). 



42 

 

Não esquecer os mortos, dos vencidos, não calar, mais uma vez, suas vozes — isto é, 

cumprir uma exigência de transmissão e de escritura, mas, não podemos cair no ilusionismo 

de que através da atividade intelectual e acadêmica possa o escritor encontrar um antidoto 

para desvanecer-se da dor. Sarlo (2007) é de opinião que a narrativa oral e o testemunho 

colaboraram, de certo modo, para a restauração do sujeito e, por conseguinte, restituíram a 

confiança na primeira pessoa que narra a sua vida (privada, pública, afetiva, politica) para que 

possa conservar ilibada a lembrança ou para reparar uma identidade machucada.  

Já instalada na Argentina, Mercado (2011: 38) lança-se na escrita, na busca de 

restaurar o passado, compreender o que foi o exílio, a experiência do outro que se 

assemelhava às suas. Mercado contempla o próprio drama reapresentando-o na escrita, 

percebido no fragmento no qual a personagem verbaliza o desejo que grita em seu íntimo, de 

uma alma inquieta: ―Com esforço e depois de uma imersão em minha alma, como um 

confessionário, disse que me interessava por escrever, fundamentalmente escrever, falei, 

sentindo-me desgraçada e miserável, querendo fugir o quanto antes e à beira das lágrimas‖ 

(MERCADO, 2011: 69). O reiterar da negativa permite dar conta da impossibilidade de 

esquecer, ou seja, de continuar a viver com a leveza, daqueles que nunca experienciaram uma 

situação traumática. Quem escreve depois do trauma, escreve porque viveu o horror, e este 

aderiu lhe à pele de forma tão indelével quanto às marcas daqueles que foram vítimas diretas 

do massacre que foi o período da ditadura. É o estado de incompletude, referenciado por 

Bataille como um movimento cíclico "desespero", um estado que nunca se altera: 

 

As palavras designam o mal que existe em todo ser humano; digo o 

"desespero" é preciso entender-me. [...]. É como se a alegria não fosse 

alegria, pois, a alegria que sinto veio do momento que acabará. Enquanto no 

meu desespero sinto que vem mais do que a morte. Só tenho um desejo 

angustiado. [...]. O desespero é simples: é a ausência da esperança, tudo 

ilusão. É o estado de extensões desertas e posso imaginar o sol (BATAILLE, 

1973, p. 46). 

 

 Como peculiaridade da narrativa de Mercado, podemos entender alguns significantes 

com os quais a escritora interage como perpetuadores da memória que não se extingue: andar 

pelos mesmos caminhos de outrora para reavivar memórias e assim,perceber o mundo que a 

cerca; pequenos cultos aos objetos que regeram as fantasias de então, julgados mais além das 

emoções, que teriam outras significações, mais insignificante que a atual, tais como as 

profissões de fé patrioteiras, como o hastear da bandeira argentina em épocas civis, na vitória 

da Copa do Mundo de Futebol, em que um grupo fez-se de bandeira a passear pelo centro da 
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cidade do México enquanto a seleção vencia. Essas são algumas das ações repensadas no pós-

exílio, e dessa reativação de memórias, busca superar a dor.  

O personagem percebe por meio da convivência com os mexicanos, no exílio, práticas 

cotidianas, que são indiferentes ao jeito de ser do argentino. Ao observar o modo de viver dos 

mexicanos, percebe uma similaridade nos modos que alguns psicanalistas possuem quando 

em contato com um exilado, nas palavras de Mercado: o modo de se fazer de morto, sem dá 

grandes importâncias às necessidades dos argentinos, caso necessitassem, de alguma 

informação: ―perante a jactância de um argentino, o mexicano olha com os olhos vazios, ouve 

com os ouvidos cancelados e fecha a boca, provocando em quem o interpela uma impaciência 

total‖ (MERCADO, 2011, p. 37). Esse reportar-se através dos símbolos na reprodução poder-

se-ia arriscar o sentimento de nacionalidade, como elemento intrínseco de uma identidade 

patriótica, que esteja tomado em sentido superficial, que não basta para o convívio dentro de 

um grupo, que possuam ideias diferentes. 

Em estado de memória Mercado utiliza da linguagem alegórica, da subjetividade para 

entrar num campo em que as palavras eram insuficientes para representar o estado de mudez 

em que as vítimas se encontram. No caso de Cindal, ―parecia decidido a fazê-las no grito, 

como se o pudor o tivesse abandonado e nada mais pudesse ocultar sua autocomiseração [...], 

dobrava-se, nenhum orgulho podia deter então a consciência do seu fim‖ (MERCADO, 2011, 

p. 14). O incidente do encontro do narrador com o exilado na clínica, Cindal que, não 

suportando mais a matéria que se formava em seu interior, é uma amostra do que vem depois 

de ter vivenciado uma experiência de nível traumático, cujas palavras não são adequadas de 

nomear seu estado, já que nada exterior do indivíduo poderia salvá-lo de sua dor. 

Em estado de memória é um estado físico. É como uma enfermidade. Bataille (1973) 

classifica esses estados como um oceano de areias movediças e para escaparmos, o melhor 

seria permanecermos em silêncio, suspenso: "São vários os movimentos interiores, que não 

dependem de nenhum objeto e não tem intenção, estados que, a semelhança de outros, ligados 

à pureza do céu, o cheiro de uma casa, não são motivados por nada" (BATAILLE, 1973, p. 

24). 

Dentro da perspectiva da Casa vazia, a ideia é caracterizar os dezesseis capítulos como 

uma peculiaridade decorrente do trauma, poder explicar-se por todas as intempéries, mas 

equivale dizer da dupla sensação de perda, atribuída pela falta de lugar e da identidade 

perdida, situação pela qual sofrem todos os exilados; o sentimento de não pertencer a lugar 

nenhum, de não estar na lista, à sensação do nada, de vazio. Esta perda, sensação de não 

pertencimento, é para Tununa Mercado, resultado também da experiência que a autora teve 
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desde o primeiro dia da escola, a autora explica que seu nome não figurava em nenhuma lista, 

portanto, não poderia se posicionar em nenhuma fila que determinasse uma sala para ela se 

adequar. 

A escrita aqui, não tem como prioridade única reconstruir o lugar perdido, dito 

anteriormente, mas o religar do contato perdido com seus amigos, isto é fato no capítulo 

Corpo de pobre, parte que a personagem amplia o estado desabitado de si mesma. Encontra-

se com o duplo vazio: a morte dos desaparecidos, simbolicamente expressadas pelos objetos, 

roupas; a morte biológica, que se instalavam em sua cabeça, "estavam ali à espera de uma 

espécie de seleção de minha consciência, como se apenas pretendessem ter uma legitimidade 

nessa primeira página que eu escrevia" (MERCADO, 2011, p. 48).  

Em Corpo de pobre Mercado recorre à dimensão material, indivíduos quase carnais, 

coisas, buscas recorrentes em sua memória. Estas recordações escapavam pelas fendas de sua 

memória, mediante retalhos, imagens incompletas, detalhes que a leva a recordar de amigos 

mortos e a peculiar qualidade com que cada um dessas presenças ocupava um lugar em sua 

vida.As personagens presentes no texto são pessoas ‗reais‘ o que lhe permite construir um 

jogo que consolida a unicidade da relação autor/narrador/personagem. Podemos perceber a 

íntima relação existente entre as várias personas de Mercado: o poeta/narrador/autor. 

A tensão entre o real e o imaginário, é ressaltada em vários momentos da narrativa, no 

capítulo Alvéolosquando Mercado está se referindo ao seu estado de frustação, ansiedade, ela 

faz uma referência da alegoria metafórica aos possíveis olhos que teria a noite e como ela 

nomeia seu estado de desenraizada: 

Mil - olhos – tem – a - noite podia chegar a enlouquecer–me: vasta 

superfície perfurada, esponja que absorve o entendimento com a porosidade. 

A estrutura em blocos alveólados podia não ser extensa e aparecer reduzida 

em cadeias mais estreitas e, às vezes, com uma distribuição em fileiras de 

dois alvéolos ou de pequenos grupos de vários alvéolos. (MERCADO, 2011, 

p. 103). 

 

Desse modo, muitas vezes, um sentido que poderia estar nas entrelinhas, escondido – 

amedrontado, isto é, um escritor que ―aparentemente‖ se esconde atrás de um narrador, de um 

ou uma personagem, pode transcender na narrativa. Porém, muito além da busca por um 

sentido, o que deve ser pontuado é a ―transposição na escrita‖, o conteúdo que se desdobra no 

papel por meio das mãos do escritor, o qual traz consigo a experiência ou o testemunho 

acumulado em sua memória, não importando se o ―eu‖ da escrita está escondido atrás de um 

sujeito da narração, de uma primeira, ou terceira pessoa.  
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Sarlo (2007) especifica que em termos de teor verídico, os discursos em primeira 

pessoa saem na frente pela sua credibilidade de ter experienciado, ao mesmo tempo em que 

também são incompatíveis para efeito de comparação a outras fontes informativas, não são 

validados nesse sentido. O ato do escritor se colocar à disposição da escrita, é uma forma de 

mostrar-se, de fazer-se ver e fazer aparecer à própria face diante de outros (interlocutores), é 

estar ao mesmo tempo procurando no outro um sinal, uma assertiva para o que se está 

dialogando. 

A introspecção do personagem caracterizado por Mercado se dá diante da 

incapacidade de pertencimento,podendo ser explicado no texto o interesse pelos outros não 

pertinentes ou marginal, essencial na própria pesquisa e para quem ela sente uma espécie de 

magnetismo que se torna uma obsessão. O interesse pelo outro se presentifica no capítulo 

Intempérie em que a personagem interessa avidamente por um morador da praça, e investiga 

sua relação com o mundo e o que teria levado ao estado da Intempérie.  

Desse modo, Mercado relata a história de Andrés, o sem-teto que ela conheceu na 

Praça em Buenos Aires. Vê-lo como igual, é a única pessoa que eu posso identificar-me. É um 

ser desprovido de tudo, que vive na rua. Ele não tem mais nenhum ponto de referência sobre a 

relação com a vida normal de um país, uma cidade, uma sociedade. Um cara que tem dado o 

seu estatuto como sem-teto e não tem outra saída, uma vez que parecia ter sido uma escolha 

natural pós-trauma. Para o personagem viver à intempérie não proporciona as satisfações nem 

os desenganos do que se cumpre ou não no transcurso, e nada tem a obrigação de se fazer 

cumprir quando se está no lugar da intempérie. 

Da mesma forma como opersonagem perdeu seu lugar em seu país com os sucessivos 

exílios, Andrés, o homem da praça, tampouco reconhece um lugar como lar ou bens fora do 

espaço daquela praça. A personagem mostra ter um fascínio hipnótico pelo homem da praça, 

que vive e dorme em seu banco e que passa os dias escrevendo em um caderno apoiado sobre 

os joelhos: "todos os dias eu tenho observado este homem durante todo fevereiro e parte de 

março, e sempre estava prestes a perguntar quem ele era, o que faz, por que a circunstância de 

escritor" (MERCADO 2011, p. 183). 

Movido pela consciência de ser foragido e sobrevivente, o poeta como sujeito 

histórico experimenta a tragédia da vida, a perda de sentido, e, assim, por meio da 

rememoração percorre as ruas de Buenos Aires, dando voz a um período ausente de 

memórias, de uma realidade existente.A maneira de narrartraz em si a própria ideia de 

modernidade. No capítulo da Intempérie o leitor é convidado a percorrer esses lugares, esses 
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espaços, essa cidade na medida em que a poesia moderna permite essa configuração de 

imagens, uma descrição objetiva das coisas: 

Dei uma volta na praça em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio; 

uma vez cumprida essa volta, dei outra no sentido dos ponteiros, dei uma 

terceira volta, e o homem continuava dormindo. Ao final disso, já eram 8 

horas, e o barulho era intenso, com buzinas, pássaros, alvoroços de diversos 

tipos, e era grande a quantidade de humanos atarefados em seus assuntos: 

passar, circular, dar volta, recolher, correr, fazer flexões, passear com o 

cachorro, acompanhar homem ou mulher, no caso dos cachorros 

(MERCADO, 2011, p. 185). 

 

 Na narrativa de Mercado a história não transcorre de forma cronologicamente linear, 

Pollack explica que nessas idas e vindas repetidas ao mesmo acontecimento é uma recorrência 

de invariantes, passiveis de serem acometidas em relatos individuais e coletivos. Para Pollack 

(1992: 202) o trabalho de solidificação da memória foi tão importante que impossibilitou a 

ocorrência de mudanças. Em certo sentido, determinado números de elementos tornam-se 

realidade, passam a fazer parte da própria essência da pessoa, muito embora, outros tantos 

acontecimentos possam se modificar em função dos interlocutores, ou em função do 

movimento da fala.   

O texto Em estado de memóriaé uma experiência temporal que a partir de uma 

digressão, o poeta empreende numa viagem, cuja missão é de inquirição da memória pela 

cidade da infância de Gondi no capítulo Visita guiada, analisado anteriormentecom o 

iminente perigo de se perder, de não conseguir mais encontrar-se, começa assim uma busca 

do seu eu pelas incursões na cidade, ensaiada pelo seu retorno à Argentina.  

Podemos dizer assim, que em cada capítulo do texto Em estado de memória(2011), 

realiza uma nova história, um fato dissociado do outro, mas que juntos se concluem, 

independente do tempo em que foram vivenciadas, partes nas quais se unema ficção poética e 

a realidade. Acrescentando ainda que, em alguns desses capítulos, é notável a instabilidade e a 

fragilidade do indivíduo, na atmosfera do tempo presente, devido ao trauma da experiência.  

 Essa instabilidade se solidifica na presença, na busca da personagem, empenhada em 

reaver uma identidade existencial, assim como, a tentativa de restituir-se de seus direitos 

como cidadã argentina, de recuperar a identidade através da tessitura do relato, ação que em 

parte, foi cancelada, e sofreu um deslocamento, quando o narrador se deparou com a 

Intempérie do homem da praça, sem ao menos saber qual era a sua ―Todo o primeiro rupo de 

páginas deste relato, até o momento em que começo falar do homem da praça, guardava uma 

estreita relação com meu regresso à Argentina‖ (MERCADO, 2011, p. 188).Nesse momento, 

a escritora sai do outro lado da escrita, se insere no texto, perdendo sua auréola; ou nas 
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palavras de Jítrik ―desloca o núcleo organizador de sua obra, tira-o de seu grande oficio e os 

instala aos próprios elementos narrativos‖ (JÍTRIK, 1972: 236) 

É, sobretudo, a autoridade delegada ao narrador, baseada na própria experiência do 

escritor, que se propõe a transmitir a outros, e que, constitui, segundo Benjamin na origem da 

narrativa, e verdadeiramente perpassa grande parte da narrativa estudada em questão. 

Opersonagem se manifesta na primeira pessoa, cumprindo o papel de narrador exclusivo que 

atua como personagem principal de sua fala e do grupo. É este emprego do singular 

responsável pela proximidade que se estabelece entre o leitor e o narrador que ajudam a criar 

a atmosfera da oralidade para o texto de Mercado: 

O que eu deveria expor a um psiquiatra ou, em nível ou grau diferente a um 

psicanalista, era uma série de núcleos que não conseguia se dissolver. Eram, 

ou sãoestados de desvalia, fragilidades que me impediram de enfrentar com 

naturalidade os fatos cotidianos: deveria explicar a esse analista que 

qualquer situação de competição provocava em mim uma necessidade 

imperiosa de fugir e de não enfrentar; se esse confronto era a respeito de 

méritos, o impulso de apagar-me do campo se transforma em um foco 

inextinguível de ansiedade, como se dirimir minhas capacidades para ocupar 

um lugar pusesse à prova toda a minha existência (MERCADO, 2011, p. 

25). 

 

As estórias captam, de maneira mais ou menos direta, a morte, conceito que segundo 

Benjamin assume lugar de destaque na narrativa tradicional. É no momento da morte ou pós – 

morteque a vida se revela na sua totalidade e em plena significação, como parte íntegra do 

devir cósmico. Deparamos, assim, no texto com uma espécie de oscilação, ou melhor, um 

diálogo, entre o narrador tradicional, benjaminiano, e o espírito do moderno em que afloram 

traços do narrador pós – moderno. 

Sarlo (2007) afirma não ser mais motivo de surpresa que tais modelos de inovações 

que surgiram na narrativa tenham requisitado seu lugar no mercado e que seja colocada agora 

como uma nova tendência acadêmica, cujo propósito é o de reconstituir a tessitura da vida e a 

verdade abrigadas na rememoração da experiência, a revalorização da primeira pessoa como 

ponto de vista. É evidente que se trata de questões ideológicas, chamadas de contemporânea 

dos anos 70 e 80, chamada aqui por Sarlo de ―guinada subjetiva‖.  

O personagem de Em estado de memóriamesmo chegando ao ponto de sentir a loucura 

se aproximando, não consegue despir das lembranças, o que torna ainda mais incômodo o 

rememorar, obrigando-os a conviver com ela no presente, tentando dar-lhe sentido, ―não se 

prescinde do passado pelo exercício da decisão nem da inteligência; tampouco ele é 

convocado por um simples ato de vontade. O retorno do passado nem sempre é um momento 

libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do presente‖ (SARLO, 2007, p. 9). O 
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presente parece descrever o nosso tempo, que, no dizer de Beatriz Sarlo, é superlotado de 

instantes, flashes do presente, onde proliferam informações – ao mesmo tempo em que há um 

constante apelo ao passado.  

Em estado de memória o passado não surge como recurso para dar sentido ao presente, 

nem para tornar a experiência mais coerente: ele mesmo se presentifica, suplantando o 

momento atual.Ou seja, nos reportamos ao passado, recorremos a ele para tornar mais 

coerente o nosso próprio tempo, tão fraturado e carente de sentido: ―Esses modos da história 

respondem à insegurança perturbadora causada pelo passado na ausência de um princípio 

explicativo forte e com capacidade inclusiva‖ (SARLO, 2007: 15).  

A experiência pode ser dita tão forte e terrível que nesse ponto nem a elaboração 

literária – já apontada como uma perspectiva inerente ao reelaborar das recordações – pode 

apagar ou minimizar os horrores da realidade. Mais uma vez, estamos frente a um episódio 

que, além de fazer às vezes de relato fictício, oferece-nos uma possibilidade de apreciação da 

força recriadora e da sensibilidade de Mercado. As recordações dos colegas e fazeres nesse 

lugar de formação mais que intelectual ou pessoal e, poderíamos dizer; de ideias e conceitos 

de vida que, Mercado levaria adiante em sua vida e literatura. ―Para trás, a vida parecia-me, 

nesse tipo de imagens, perfurada por milhares de grandes e pequenas perdas, e tudo escapava 

pelas fendas dessa grande vela inchada‖ (MERCADO, 2011, p. 48). 

Neste caso, a indagação sobre a memória e seus limites leva também ao 

questionamento da própria identidade, em que medida posso afirmar quem sou? Se minha 

identidade se constitui também a partir da memória, e ela se revela falha, fraturada, omissa, 

seletiva. Conforme diz Pierre Nora, ―porque é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a 

detalhes que a confortam; ela se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou 

flutuantes, particulares e simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou 

projeções‖ (NORA, 1993, p. 9).  

O ―eu‖ narrador, além da extremática obsessão por ―consertar o que sobrava‖, do 

deixar as coisas à margem do amadurecimento, de abandoná-los à própria inercia era também 

cometida por outros tipos de despojamento, de nudez e extrema carência: 

Essas grutas sugaram-me e depois me soltaram sempre despida, 

desemparelhada, incompleta, desavinda. Nem acordada, nem dormindo, 

jamais se cumpriu o sonho de uma forma fechada que incluísse um vestido 

que cobrisse minha desnudez e que me devolvesse uma imagem ―completa‖ 

na lua do espelho (MERCADO, 2011: 55). 

 

Beatriz Sarlo (2007: 99), por sua vez reitera que sempre há um vazio entre a 

lembrança e aquilo que se lembra, e esse vazio entre a lembrança e aquilo que se lembra é 
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ocupado pelas operações linguísticas, discursivas, subjetivas e sociais do relato da memória: 

as topologias e os modelos narrativos da experiência, os princípios morais, religiosos, que 

limitam o campo do memorável, o trauma que cria obstáculos à emergência da lembrança, os 

julgamentos já realizados que incidem como guias de avaliação.  

E de maneira sistemática ela se inscreve na condição de ―indigência vestimentária, não 

tenho o que vestir‖ (MERCADO, 2011: 55). Para Miranda (1992) a experiência quando posta 

no relato, o que primeiro transmite é a sensação do vazio e da ausência de si, que logo se 

transforma em excesso, quando deflagrado o processo da escrita, o que opera segundo ele, em 

um deslocamento do sujeito que o leva a não saber nunca aonde vai chegar, nem o que 

necessariamente fez anteriormente de válido. Dessa maneira o ato de retratar-se pode não ser 

o ideal na ação de rememorar, pois no fim, além de nada poder oferecer de concreto pode 

revelar o que estava resguardado de si mesmo.  

Nesse caso, o sujeito não tem como se dissimular na escrita, pois sua escrita advém de 

um processo de tessitura livre, que ao pegar da pena se coloca abertamente frente ao seu 

interlocutor.De acordo com Noé Jítrik (1972: 240), no dialogo com o leitor, o diálogo é sem 

dúvida, uma estrutura coerente na narrativa, mas o que motiva a observação é o fato, muito 

frequente, do que é extrapolando a partir da ação e se propõe a elucidar questões de ordem 

intelectual. Questões estas, nas quais são possíveis expor fraquezas, medos e insatisfações 

diante de uma sociedade injusta e autoritária, uma espécie de análise crua da realidade em que 

está inserido o indivíduo. Escrever-se, permanecer nos espaços da memória, na arqueologia da 

recordação, ou como uma maneira de narrar quando necessitado de conselhos. O que não 

garante nem tampouco limita o alcance do conhecimento, o escritor derrama sua atormentada 

clareza assim como suas anfibologias, num monólogo com o leitor. 

A experiência interior, mesmo relacionada a uma personagem que é ao mesmo tempo 

real e fictícia e segundo Cândido (1998) quando se fala em cópia do real, não se deve ter em 

mente uma personagem que fosse igual a um ser vivo, é também um instrumento criativo 

utilizado pelo escritor, que embora seja cópia fiel de pessoas reais, não se constituem 

propriamente criações, invenções, mas nesse caso, são tidas como representações realísticas, 

que a incorpora e nela projeta toda sua vivência, os seus sentimentos, emoções tendo como 

intermediário, o monologo. 

Podemos experienciar no texto uma dessas reconstruções identitárias, quando Pedro, 

refugiado do nazismo, uniu-se aos argentinos e podia ver-se como se constitui a identidade de 

um indivíduo que se estabiliza diariamente no vazio de sua própria experiência: ―A cada 

instante, encontrava essa possibilidade de restabelecê-lo, porque não deixava de corrigir e de 
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retificar, nada estava nunca completo para ele, nada era perfeito nem justo‖ (MERCADO, 

2011: 129). 

O texto memorialístico é a expressão da experiência textual de alguém que quer contar 

sua vida para dizer quem é ou o que quer ser. Neste caso, o texto deve ser visualizado como a 

probabilidade de se autorretratar, criando a imagem de alguém que viveu ativamente, e no 

momento da escrita toma-se a desnudar de suas histórias e pontos de vistas. Segundo Bakhtin 

(2002: 144) ―A palavra autoritária não se representa, ela apenas é transmitida‖. Nesses 

momentos de transmissão de conhecimentos o que se vive é o que se relata, e o que se relata é 

o que se vive. (SARLO, 2007: 27).  

O autorretrato, a escolha de falar de si, permite a livre escolha de alguns elementos 

idênticos ao que lhes aconteceram. Assim, o autorretrato, se não conta especificamente o que 

fez, tenta dizer quem é, embora, muitas vezes, essa procura não o diz, nem permite ter a 

certeza do eu, mas o conduz ao deslocamento da linguagem. Desse modo, qualquer texto que 

esteja nos limites do literário, em seu primeiro movimento, é por assim dizer uma escrita do 

eu. De acordo com Miranda (1992: 33) é bastante comum que textos cuja pessoa do relato 

possa verdadeiramente, simular ―o relato verídico de uma experiência pessoal, sem que o 

leitor seja capaz de desfazer a ambiguidade entre história concreta de um eu real, que 

remeteria ao autor, e a sua recriação metafórica em termos de invenção ficcional‖.  

Este ―derramar‖ do escritor na elaboração da escrita, é costume desde o eterno ser do 

romantismo alemão como uma forma de se colocar em questionamento no próprio diário (Os 

sofrimentos do jovem Werther), de pôr sob o olhar do outro, despido de intenções, que não 

seja a de se fazer conhecer somente no processo de aniquilação e morte, quando ela se 

avizinha e coloca o escritor na sua temporalidade de homem destinado à morte e que se 

reencontra a si e o tempo perdido, a cada instante da escrita.  

A ação do escritor de falar de si, em que o sujeito somente se reconhece porque se 

escreve, inclui também, falar de algumas escolhas, o fato de se colocar entre grupos, optar por 

determinadas lembranças, ainda que, se refiram ao coletivo, diz muito de quem as escolheu e 

se são dignas de encabeçar uma narrativa. ―Com efeito, sociedades sem cortes entre estrutura 

global e grupos, sem matizes entre consciência coletiva de um grupo e consciência individual, 

embora com conflitos, deviam gerar homens que só podiam crer em seu olhar e nos dados‖ 

(JÍTRIK, 1972, p. 218). 

Seguindo conceitos elaborados por Noé Jítrik (1972: 220), o ―autoquestionamento‖ 

não é apenas um núcleo produtor que desaparece na forma que produz, pode também ser 

recuperado em todos os momentos em que aparece nela e nos introduz numa dupla 
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perspectiva, a de um mundo cujo conhecimento se torna duvidoso e, por outro lado, a de um 

autor que transmite correlativamente dúvidas similares acerca de sua própria capacidade de 

conhecer. Assim, Jítrik se refere a esta dupla perspectiva a um campo formal onde deve 

produzir resultados, ―as transformações produzidas dão conta de um violento confronto com o 

realismo tradicional latino-americano, até sua destruição e, correlativamente, a acentuação 

daquilo que podemos chamar o tratamento da ―palavra‖ literária sobre a avaliação do 

conteúdo‖ (JÍTRIK, 1972, p. 220). 

O personagem de Em estado de memória tenta buscar na representação da experiência, 

a explicação para fatos que a atormentam, fatos que estão delineados em imagens desconexas, 

em ordem não cronológica, marcados na sua memória, ainda que intuitiva com relação aos 

perigos eminentes ao espirito, ela sente a necessidade do retorno. E, casonão houvesse esse 

retorno, a personagem se perderia em seu mundo de representações e lembranças. Sentindo-se 

fechada num labirinto de memórias, ela tenta encontrar soluções para suas reflexões. 

Ter uma experiência desse tipo seria assim, de acordo com Chauí, o modo de como o 

indivíduo se põe em um estado de ligamento do seu interior para o seu exterior, se 

posicionando nesse estado em que se transforma "ver-se visto ao pintar, ouvir-se ouvido ao 

compor, sentir-se falado ao escrever - e é o ponto máximo de distância - não se é o que se 

pinta, nem mesmo o que se compõe, nem mesmo o que se escreve" (CHAUÍ, 2002, p.140). 

Como tudo que antecede pela escrita, a escrita como elemento construtivo do indivíduo: ―À 

medida que eu bem articulava, bem ortografava [...], tudo o que eu poderia escrever por mim 

mesma, por minha conta e risco, desarticulava-se, e pedaços de mim se alojavam nos escritos 

de meus semelhantes, gestavam e davam à luz engendro irreconhecíveis‖ (MERCADO, 2011, 

p.28). 

Ao centrar-se na cena particular, como indivíduo integrante da sociedade, mas que é 

acima de tudo sujeito e, portanto, subjetivo no território em que se constrói oeu, 

narrador/personagem, cujas bases, além do relato histórico, vão além e englobam a elaboração 

literária. Assim, o eu que escreve sua história quer transmitir algo a alguém, a um tu, a outro. 

Também, segundo Gagnebin (2009) o eu não escreve somente sobre si mesmo, porque não há 

nada de menos substancial que esse próprio ―si‖. Mesmo que a vida do eu fosse, como se 

costuma dizer, uma vida interessante, essa sua vida remete necessariamente a algo que de 

longe a ultrapassa enquanto vida particular. Ou seja, estamos diante de um gênero descrito 

como literário, no que diz respeito ao exercício do ficcionista e a invenção de si enquanto 

personagem de uma época e a reconstrução de uma dada experiência da história. Contudo, é 

preciso observar que o núcleo subjetivo estende-se e abarca realidades e fatos muito além do 
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―eu‖ do texto, momentos referentes ao coletivo, desde a família, a escola, a cidade, até a 

nação e o mundo – daí vem à possibilidade de defini-las como memórias.  

Através da subjetividade, que propicia a busca, é possível observar na literatura de 

Mercado o caráter melancólico. A história de Mercado é uma narrativa que tenta conectar 

vários pedaços, formando um mosaico de sentimentos, e o passado tem uma 

representatividade a partir do momento em que se tem uma história para contar. Sendo assim, 

passado/presente passam a ser validado no texto como parâmetro essencial para se apresentar 

todo o conteúdo humano que perpassa uma vida. 

Tal mistura de gêneros concentra em si questionamentos e dúvidas: afinal, como lidar 

com a equação autor/ narrador, e narrador/personagem. Quando resta saber quem é quem, o 

que é verdadeiro e pessoal, o que é imaginação e resquício ―reinventado‖ – a fim de separar 

os extremos. Há espaços literários, lacunas, que o autor deve se ocupar da construção do texto 

e da reelaboração da lembrança através do exercício de criação, porque não se dizer, da 

ficção. Como já se apontou, não há texto sem intencionalidade, nem exatidão nos discursos. O 

que existe é a reconstituição.  

Mercado encontrou na escrita, um lugar de refúgio do eu, no qual permite uma nova 

forma de cuidado do sujeito. Ao escrever sobre si, acreditamos que Mercado ampliou o 

contato com sua singularidade e ao mergulhar em sua interioridade, aproximou-se de um 

provável conhecimento de si. A experiência deve, portanto, ser condição de narrador, alguém 

que é capaz de organizar sua experiência na primeira pessoa do singular. Contudo, não há 

como fugir ao eu, linguisticamente, intimamente, ele é o ponto de partida para esse registro 

pessoal.  

O foco da narrativa Em estado de memória está totalmente voltado para o ―eu‖, de 

modo a assumir decididamente esse olhar particular da testemunha que oscila entre a 

recordação mais espontânea e a recriação desse passado, afinal, como poderia o narrador, já 

adulto, lembrar-se da infância senão ao apelar para a recriação e mesmo para a memória. 

Porém, lamentando-se pela recuperação da memória, dolorosa e exigente, o 

personagem/narrador assume, não sem incômodo aceita tomar o eu como referência. 

Sendo assim, o eu que buscamos aqui na análise se dissolve no tempo e dá sentimento 

às recordações e assim procura reconstituir sua história de vida, contada o relato de forma 

fragmentária, exprimindo-se através de uma subjetividade, retira da narrativa a ideia de tempo 

linear enquadrando- o aos processos de sondagem. A duração do relato é indefinida, possui 

outro significado e, mais que uma sucessão, ternos um relato que pode ter sua experiência 

validade por eternidade, a depender da vontade e inteligibilidade de quem o lê. 
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O que podemos inferir é que Tununa Mercado trabalha com dados que contraria a 

ideia de esquecimento de ações repressivas e de suas vítimas, uma literatura que não 

compactua com os silêncios, e a amnésia a que se veem quase todos os países que passaram 

por grandes tragédias. Apresentado uma característica respeitável nesse trabalho, Mercado 

esmera-se exatamente na recuperação de outras memórias numa perspectiva mais pós- 

moderna, construindo memórias alternativas, ou como afirma Marianne Hirsch, ―pós-

memória‖. 
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2 - MEMÓRIA:  EXPERIÊNCIA E SUBJETIVIDADE EM TUNUNA MERCADO 

É sabido, que desde o inicio da vida histórica do indivíduo, ele sente a necessidade de 

deixar registradas suas marcas por caminhos que percorrera. Fatos que levaram os homens a 

criarem sinais que mantivessem suas histórias resguardadas pelo tempo, contra as peripécias 

do esquecimento e do anonimato. Uma das maneiras que o indivíduo adquiriu para traspor a 

inconstância do tempo, foi a da escrita, como instrumento de preservar a memória, armazenar 

informações relevantes à vida de participantes de um grupo ou sociedade. Le Goff (1996:438) 

diz que a coisa mais notável é sem dúvida ―a divinização da memória e a elaboração de uma 

vasta mitologia da reminiscência na Grécia arcaica‖. Citado por Le Goff, Vernant (1965, p. 

51) generaliza a seguinte observação: ―Nas diversas épocas e nas diversas culturas, há 

solidariedade entre as técnicas de rememoração praticadas, a organização interna da função, o 

seu lugar no sistema do eu e a imagem que os homens fazem da memória‖, permitindo 

quando necessário à transmissão comunicativa de seus feitos, por tempo indefinido. Indo além 

da representação da memória, autores como autoresPlatão, Aristóteles, Santo Agostinho, 

dentre outros, discutiram ideias fundamentais sobre e a partir do conceito de 

memória,baseando-se nesses escritores Ricoeur (2007) afirma: o principal dever da memória é 

não esquecer. Ao que, pode-se questionar: seria ela então ―absoluta‖, pois possibilita que 

recuperemos parte de, de quem fomos, do que vivemos e não nos esqueçamos de nossa 

historia. 

As narrativas da modernidade colocam-se em perspectivas diferentes, a depender do 

tom que o escritor pretenda indagar de si mesmo na reconstituição de si ou da memória 

coletiva. A memória que aparece como um fenômeno individual, ―devem ser levadas em 

conta seus pontos relativamente invariantes, imutáveis‖ (Pollack, 1992: 201), considerado 

como algo relativamente íntimo, próprio de cada pessoa foi sublinhado por Maurice 

Halbwachs, nos anos 20 – 30, sobretudo como um fenômeno coletivo e social, e como tal 

devem ser dissociados, e construídos coletivamente, submetido a flutuações, transformações, 

e mudanças constantes, ao pretender reconstruir essas memórias. 

Buscaremos um entendimento de como funciona essa escrita de memória, que desde 

sua construção inicial nas décadas de 70/80 carrega esse caráter de desnudamento do passado 

e sua transposição para o presente.Mercado desenvolve toda a história de uma ponta à outra, 

do inicio ao fim. E, sem a escrita que reafirme esses acontecimentos fatídicos do passado, o 

esquecimento elaborado, forjado por aqueles que detêm o poder tende a concluir que as 
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ditaduras latinas não tiveram sérias consequências, e, vão aos poucos, sendo esquecidos, ou 

apenas, enunciados brevemente como fator irrelevante. 

No tratado da Rhetórica novíssima, podemos tentar uma definição da memória que 

pretendemos ver em Mercado: ―A memória é um glorioso e admirável dom da natureza, 

através do qual reevocamos as coisas do passado, abraçamos as presentes e contemplamos as 

futuras, graças à sua semelhança com as passadas‖ (LE GOFF, 1996: 453). 

No livro Memória e história, Le Goff (1996) elabora um breve parágrafo para explicar 

a passagem da memória oral para a memória escrita na Grécia arcaica, a criação de uma 

persona cuja finalidade seria a de guardar na memória, o passado, Mnemon; pessoa designada 

para efeitos jurídicos. Segundo Le Goff (1996: 437) na mitologia e na lenda, o Mnemon é o 

servidor de um herói que o acompanha sem cessar para lembrá-lo uma ordem divina, cujo 

esquecimento traria a morte, recurso utilizado nos romances épicos da Antiguidade. E, hoje 

poderíamos dizer que este persona (Mnemon) está presente na escrita da memória, no 

momento em que o escritor escreve com a finalidade de evitar o esquecimento, e, por 

conseguinte, ações que tendem a se repetir nos meios sociais e políticos. 

A escrita que, neste caso, existiacomo finalidade de memoria deixa de ser utilizada 

meramente como arquivo de lembranças e informações para se tornar um arquivo de 

memórias, com a finalidade de preservar documentos, sejam eles de ordem administrativas, 

financeiras ou diplomáticas. Tais métodos são ainda hoje bastante valorizados como locais de 

memória: museus, bibliotecas;essas ações foram dissociadas no decorrer dos tempos da 

memória real de reis e imperadores que impuseram ao povo suas memórias e as de seus feitos 

gloriosos ou não. 

Le Goff (1996) faz um percurso na história acerca da memória, desde a Grécia antiga 

(berço da humanidade) até os tempos atuais, em que afirma ao mesmo tempo, que os 

esquecimentos e os silêncios da história são instrumentos, mecanismos de manipulação de 

uma memória coletiva por parte das classes, dos grupos de indivíduos que dominaram e de 

certa maneira ainda dominam as sociedades. Le Goff (1996) revela também em seus estudos a 

preocupação diante destas categorias em se solidificarem, enquanto senhores da memória e do 

esquecimento. Fato é, que essas histórias-relatos, histórias-testemunhos já era uma constante 

no desenvolvimento da história social. 

Le Goff (1996:14) esclarece que, o caráter "único" dos eventos históricos, a 

necessidade de misturar relato e explicação fez da história um gênero literário, uma arte que, 

ao mesmo tempo, é também uma ciência. Desde a Antiguidade, a ciência histórica, de posse 

de documentos escritos e utilizando-os como testemunhos, superou o limite do meio século ou 
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do século abrangido pelos historiadores que dele foram testemunhas oculares e auriculares. 

Ela ultrapassou também as limitações impostas pela transmissão oral do passado (LE GOFF, 

1996: 10).  

Em Tempo passado, Sarlo (2007) comenta acerca da memória presentificada no relato 

e da questão que envolve a subjetividade nos discursos que buscam explicar o passado em 

perspectiva de um presente. Sarlo procura relacionar a temática com o objetivo de 

problematizar as formas como são abordados o subjetivismo e mostrar que, como fonte de 

informação e conhecimento, a memória também é alvo de questionamento. Mercado optou, 

especialmente por um tempo que se adequasse ao caráter subjetivo expresso pela memória. 

Um tempo que revelasse antes de tudo sensação a dor da personagem, sem, no entanto, perder 

a totalidade do que foi a experiência do exílio.  

Resignifica-se o tempo e o indivíduo que lembra no presente, mas que se consome por 

umaangústia muito forte cujas raízes estão no trauma do passado. Interiormente, se acha 

amargurado e suas reflexões perduram por segundos, dias, meses e até anos, se concordarmos 

que um processo de volta implica um tempo imprevisível de cura. Partindo da ideia inicial da 

psique humana de que o sopro é a vida, a memória seria enquanto consciência de ações 

passadas o processo vital da recordação, Le Goff fazendo uma analogia com conceitos gregos 

da Antiguidade enfatiza que a:  

 

Memória era considerada uma deusa, Mnemosine. É a mãe das nove musas 

que ela procriou no decurso de nove noites passadas com Zeus. Lembra aos 

homens a recordação dos heróis e dos seus altos feitos, preside a poesia 

lírica. O poeta é, pois um homem possuído pela memória, o aedo é um 

adivinho do passado, como o adivinho o é do futuro. É a testemunha 

inspirada nos ―tempos antigos‖, da idade heroica e, por isso, da idade das 

origens (LE GOFF, 1996, p. 438). 

 

Sendo a Mnemosine a guardiã das memórias passadas exaltada nos mitos, a memória 

tem em si a possibilidade de conduzir uma história ou distanciar-se dela. A Mnemosine teria 

então o poder de transformar o poeta um revelador das coisas passadas, introduzindo-o nos 

―mistérios do além‖ (LE GOFF: 438). A memória seria então, o dom para os iniciados e a 

anamnésis, a reminiscência, como uma técnica e mística.  

Para um melhor aclaramento, ―Se em Platão e em Aristóteles a memória é um 

componente da alma, não se manifesta, contudo ao nível de sua parte intelectual, mas, 

unicamente, da sua parte sensível‖. Le Goff (1996: 439) cita Platão para explicar da marca de 
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cera que existe em nossa alma como uma dádiva da mãe “Mnemosine”, que nos permite 

guardar as impressões que vivemos e que ficam aferradas à alma.  

Por memória entendemos as reminiscências do passado, ligados a evocação da 

imagem, que em um momento emerge do pensamento de cada um; ou ainda em termos 

científicos, a capacidade de armazenar dados ou informações reminiscentes de experiências 

anteriores, correndo o risco de cair no platonismo
1
, Aristóteles refuga e diz preferir manter-se 

fiel à regra segundo a qual todo o conhecimento começa nos sentidos (v. de An. 432a3-ll), 

mesmo que isso não lhe permita responder cabalmente à questão fundante acerca da ciência, 

que é a de saber como se conhece aquilo de que ela parte. 

Ricoeur (2007) nos transmite dois conceitos gregos, retirados do legado herdado da 

filosofia grega para explicar o fenômeno da memória, a teoria platônica que fala da 

"representação presente de uma coisa ausente", permanecendo implícita a referência ao tempo 

passado, corroborando Le Goff (1996: 439) afirma que, mesmo perdendo seu aspecto mítico, 

Platão não procura fazer do passado um conhecimento, mas quer subtrair-se à experiência 

temporal.Na filosofia aristotélica ―distingue a memória propriamente dita, a mnemê, mera 

faculdade de conservar o passado, e a reminiscência, a mamnesi, faculdade de evocar 

voluntariamente esse passado -, a memória, dessacralizada, laicizada, está ―agora‖ incluída no 

tempo que permanece, também para Aristóteles, rebelde também à inteligibilidade‖. Assim, 

Aristóteles defende a representação de uma coisa anteriormente percebida, adquirida e 

aprendida, para quem a memória é o que foi delegado ao passado.  

A memória ultrapassou também as limitações impostas pela transmissão oral do 

passado. (LE GOFF, 1996: 10) Mas o que é incontestável, é que sempre existe uma 

escrituradahistória comoelemento de memória. Mas, só a partir do século XX que a memória 

ganha projeção e amplia-se nos campos da filosofia, da sociologia e da historiografia por meio 

dos registros dos que defende ―a experiência‖ cuja função é manter os acontecimentos.Indo 

além dessas definições cotidianas, adentrando para outras áreas além da história, como os da 

                                                           

1
Que permitirá a Aristóteles responder ao paradoxo do Ménon80d-c, pela afirmação de que o conhecimento 

demonstrativo de uma dada entidade supõe sempre o conhecimento prévio da definição dessa entidade, 

conhecimento esse que é, relativamente a essa entidade, um conhecimento implícito, que se tornará explícito 

durante o processo de demonstração; deste modo, ao aprendermos, tornamos explícito - i.e., reconhecemos - 

algo que já sabíamos antes, mas apenas implicitamente (y.APo., I , 1, especialmente 71a29ss.). Deste modo, 

Aristóteles pode aceitar a noção de aprendizagem como reconhecimento, sem ter que aceitar igualmente a de 

reminiscência, tal como ela é vista por Platão.  
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Psicologia é que se torna possível classificá-la nas categorias multidisciplinar e 

multidimensional.  

Dos poetas épicos aos escritores sobreviventes dos massacres do século XX, passando 

pelos múltiplos exercícios filosóficos, sempre retomados, de explicitação do enigma do real, a 

memória dos homens se constrói entre esses dois polos: o da transmissão oral viva, mas frágil 

e efêmera, e o da conservação pela escrita, inscrição que talvez produzisse por mais tempo, 

mas que desenha o vulto da ausência. Le Goff (1996: 437) coloca que Platão utiliza da lenda 

do deus Thot que teria criado o alfabeto contribuindo para o enfraquecimento da memória, 

mais para enfraquecê-la do que para fortalecê-la. Nem a presença viva nem a fixação pela 

escritura conseguem assegurar a imortalidade; ambas, aliás, nem mesmo garantem a certeza 

da duração, apenas testemunham o esplendor e a fragilidade da existência, e do esforço de 

dizê-la. O alfabeto, dirá: ―engendrará esquecimento nas almas de quem o aprender: estas 

cessarão de exercitar a memória porque, confiando no que está escrito, chamarão as coisas à 

mente não já do seu próprio interior, mas do interior‖ (LE GOFF, 1996, p. 437). 

Utilizaremos de um conceito formulado por Figueiredo em seu artigo, Aristóteles e a 

teoria da reminiscência para aclaramos esse processo em torno da sensação que produz 

através da memória uma recordação. Para Figueiredo (1993) a memória reconstruída pela 

sensação, seria ―um conjunto de recordações semelhantes que formam a experiência; e a 

experiência que é o universal na alma, a unidade da multiplicidade -, a arte e a ciência‖ (v. 

Apo. 81 a 40). Deste modo, conclui Figueiredo que ―os hábitos [de conhecimento dos 

primeiros princípios] nem existem de forma precisa na alma, nem provém de outros hábitos 

mais conhecidos, mas da sensação‖. (FIGUEIREDO, 1993: 48). 

Já comprovado em pesquisas nas áreas da psicologia, acreditamos que afecções da 

alma estariam assim integradas ao corporal, Com Agostinho diz Le Goff(1996: 446), ―a 

memória penetra profundamente no homem interior, no seio da dialética cristã do interior e do 

exterior de onde saíram o exame de consciência, a introspecção, senão a psicanálise‖. No 

capítulo A espécie furtiva dentre outras no texto, o personagem nos remete ao seu encontro 

com um menino chamado Élvio, acontecido no passado, em sua infância, e desse encontro 

ficaram marcadas a experiência por eles vividas, reconstruídas por uma linguagem organizada 

de pequenos fragmentos, efeitos furtivos, vestígios de sua memória, ―O furtivo dessa espécie 

tem uma característica: a reunião, a ponte noturna roubada ao mundo que pode ser estendida 

de manhã ou de tarde, mas que não deixará de ser noturna por isso é uma aquisição para 

sempre; esse bem não se esgota e, em cada renovação, reitera seus efeitos‖ (MERCADO, 

2011, p.117). 
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Para compreendermos como funciona essa memória de sonhos Em estado de memória, 

buscamos em Freud esclarecer alguns pontos, que acredita que o subconsciente do indivíduo 

registra na memória imagens, ―É verdade que existem casos excepcionais em que um sonho 

repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance de nossa memória de 

vigília‖(STRÜMPELL, [1877, p. 18] FREUD, 1900, p, 31),que ficam registradas e mais 

tarde, essas imagens surgirão como representações sem serem afetadas pelo bom senso ou 

julgamento moral.  Scholz (1893, 64) recorrentemente citado no livro A interpretação dos 

sonhos por Freud (1900 59) opina sobre uma das atividades mentais atuantes nos sonhos 

como uma tendência a submeter o material onírico a uma ―reinterpretação em termos 

alegóricos‖. Também Siebeck (1877, 11) vê nos sonhos uma faculdade mental de 

―interpretação mais ampla‖, que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Sendo 

destarte, difícil encontra uma forma especifica para avaliar a posição que ocupa, nos sonhos, o 

que constitui, evidentemente, a mais elevada das funções psíquicas: a consciência. 

Aristóteles (apudRICOEUR, 2007, p.35) diz ―a memória é do passado‖ utilizamos 

aqui a afirmativa de Aristóteles para reforçar a ideia de que um fato experienciado no passado 

possa ser representado no presente por uma transposição de linguagens, da reconstrução de 

imagens. Pensando nessa memória como algo que pode ser adquirido, e sendo sua fonte de 

aquisição, a sensação através da indução. O encontro final do personagem com o que mais o 

atormentava, o encontro com o seu passado, pode ser um sinal de que a sua busca de certa 

forma terminou, só não podemos alcançar se ela aconteceu de maneira negativa ou positiva, 

se a evocação da memória nesse caso, proporcionou um alento. 

No entanto, ainda existe a possibilidade de um rastreamento por vias da memória. 

Sendo assim, poderia existir um rastreamento e algumas pegadas seriam percorridas, mesmo 

depois de uma aparente resolução.O evento traumático possui uma abertura íntima com a 

memória no texto de Mercado, de suas lembranças fugidias, desencadeadas em frações de 

memória dispostas no relato como no capítulo dos "alvéolos", cavidades da memória: 

 

Cavidade de noite e cavidade também de meu recinto a olhos fechados, 

ambos guardam a mesma incógnita; um aloja o outro ou coincide com ele, 

em uma superposição em que a célula de ver o que ouço ajusta por desígnio. 

Pelo modo em que esse suposto comando da consciência resiste a despir sua 

natureza, procurei nele os sinais do efeito alvéolo; só ali, desfraldado nesse 

tabuleiro sempre noturno, poderia, alguma vez, aparecer a sensação mole e 

mordente e dar conta de sua maneira de operar sobre as ânsias (MERCADO, 

2011, p.110). 

 

A memória, como arquivo de imagens mentais e sensíveis, pertence à mesma parte da 

alma, que é a ideia, o pensamento, um construção de imagens mentais, impressões sensoriais 
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e representações do passado, logo, a imagem mental está ligada ao pensamento.Mercado 

também enriquece o campo semântico de seu texto quando faz uso da palavra no capítulo 

―Alvéolos‖ para designar partes de suas memórias, metamorfoseando passado e presente, em 

lembranças furtivas. Ricouer a coloca no sentido de que a memória é individual, única, como 

capacidade e efetuação, mas pode se estender quando o individuo a vivencia com outros 

grupos, agrupando nesse caso, várias lembranças, elas se apresentam segundo Ricoeur (2007: 

41)isoladamente, ou em cachos, de acordo com relações complexas atinentes aos temas ou às 

circunstâncias, ou em sequências mais ou menos favoráveis à composição de uma narrativa. 

Sob esse aspecto, as lembranças podem ser tratadas como formas discretas com margens mais 

ou menos precisas, que se destacam contra aquilo que poderíamos chamar de um fundo 

memorial, com o qual pode nos deleitar em estados de devaneio vago. 

No capítulo Embaixada, Mercado tece na escrita uma rede de memórias concatenadas 

de uma vida anterior e posterior ao exílio, do encontro com amigos, que ao retornarem da 

Argentina comentou-se terem encontrado com o general Menéndez pelas ruas de Córdoba, 

―Essa frase no relato de alguém que regressava da Argentina produziu em mim uma forte 

comoção que me cegou e ensurdeceu‖ (MERCADO, 2011, p. 147). A ideia de que passeia 

pelas ruas de Córdoba, o general, produziu no personagem um sentimento de impotência 

geralizada.  

O relato do retorno à pátria, feito por alguns argentinos, em visitas aos exilados, 

constituí como causa das náuseas que às vezes acomete o narrador, que vê essa ação como um 

ato inconcebível e abominável, uma vez que o mesmo fora um dos responsáveis por tantas 

mortes de pessoas queridas e familiares, ―pela primeira vez, em anos de exilio, senti que me 

envolvia, de muito longe, mesmo desde que fui embora de Córdoba nos anos de 1960, uma 

categoria global e sintética que incluía, em brancos, negros e cinza, toda a minha história‖ 

(MERCADO, 2011, p. 147). Creditamos assim, a presença de um personagem que se ressente 

não só da dolente experiência advindas dasditaduras e guerras, mas essencialmente, da ação 

em praticar o resgate da própria memória. É também impactante, ovislumbre da decepção na 

escrita, concernentes aos rumos político tomados pela Argentina em relação aos argentinos – 

no caso, o exilio politico a que foi obrigado milhares de argentinos. 

Halbwachs (2006: 14) corrobora com a ideia de que a memória não pode ser o alicerce 

da consciência, uma vez que ela é tão somente uma de suas direções, uma perspectiva 

possível que racionaliza o espírito. E não traduz confiança. 

A personagem recorda, por exemplo, as experiências que teve com o amigo estimado, 

do qual obteve o conhecimento da culinária do tradutor Mário Usabiaga, a quem este livro foi 
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consagrado, cujas recordações estão fundadas nas lições de culinária que o mesmo teria lhe 

dedicado. "O ponto no qual Mário Usabiaga se fixou indelével em mim foi um meio-dia do 

ano de 1981 quando, com impaciência, me deu uma bronca porque deslizei, nem mesmo 

arrastei uns centímetros, o bife que eu fazia sobre a chapa" (MERCADO 2011: 49). A 

presença dele vincou-se em sua memória, principalmente todos os ―meio dias‖ a cada preparo 

de refeição, e segundo Mercado, o reflexo reforçou-se com mais forças ainda depois que ele 

morrera, sobretudo porque está morto. A presença da ausência.Refazer-se nesses encontros 

com amigos que no presente estão mortos é tentar recuperar, reconstruir a experiência com o 

auxilio de suas recordações, escrita reconstrutiva de seus traumas e experiências mediante a 

narrativa de seus sentimentos, reflexões e da recuperação de histórias de outros exilados. 

Corroborando com as ideias de Figueiredo (1993:48) seria então possível supor que há 

dois meios de aquisição dos hábitos dos princípios, referindo-se o primeiro, a sensação; a 

memória adquirida através de uma sensação, à aquisição das definições; o segundo, o nous 

(429 a 10-11) - definição dada por Aristóteles como a parte da alma com a qual a alma 

conhece e pensa -, à aquisição desses princípios lógicos aplicáveis a toda realidade. E assim, a 

alma seria a maneira como se pensa uma separação entre a forma e a matéria das coisas 

adquiridas pela sensação sem a qual não tem sobre o que se pensar-, o nous (a intuição) 

contém em si apenas a forma (v 432 a1-2), sobre o que se pensa. 

A pluralidade de ―eus‖ apresenta-se diante o esfacelamento e da incorporação da 

experiência como uma interpretação de si na criação literária. Um fato ocorrido no ano de 

1987 poucos meses antes do regresso à Buenos Aires, o menino do sonho e a narradora se 

reencontram após longos anos, diz Mercado: ―eu e ele, o outro necessário para que a figura se 

recriasse, permanecemos no limite, sem transpor o espaço intermediário e, por acréscimo, o 

peso da separação e a perda ficaram em minha margem descompensada‖ (MERCADO, 2011, 

p.117).   

A imagem que energizou na alma psíquica da autora foi a de Mercado menina e nessa 

imagem projetada não havia um lugar de pertencimento e ocupa no mundo e na sociedade um 

lugar separado. Significa não pertencer a nenhum lugar e estar sempre fora de lugar, 

desamparada, órfã, perdida, sem recursos para enfrentar os imperativos e as exigências que a 

sociedade impõe. Assim, lembranças da infância surgirão recorrentemente na vida adulta, 

como fantasmas, em espaços descontínuos e fragmentos, não podendo ser depreendidas do 

indivíduo quando adulto. Para Freud (1990: 29) os elementos dos sonhos são em geral os mais 

insignificantes, os casuais, compostos de fragmentos sem valor. Ao contrário de apresentar 

um fato de devida importância, como a morte de um parente, ou algo que nos tenha sucedido, 
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que tenha nos levado à comoção; essas lembranças tendem a mergulhar num lago profundo; 

adormecidas, e esvaem-se de nossas memórias até que ressurjam, devido a um esforço de 

evocação, retomando com uma violência perturbadora, ocasionando, destarte um 

desassossego e angústia.  Strümpell, evocado pro Freud, frisa, que os sonhos não reproduzem 

experiências, Eles não se revelam, ao contrário, ―se omite, ou aparece de forma alterada, ou é 

substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos 

de reproduções; e isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões 

teóricas‖ (STRÜMPELL, [1877, p. 18] FREUD, 1900, p, 31). 

O capítulo intitulado A doença pode ser assimilado no sentido metafórico à nação 

argentina, na atitude de infligir a seus filhos o exílio, ―a Argentina, esse país de poucas mães 

que nos havia expulsado e sobre cuja situação se falava sem parar‖, a própria Argentina 

atingida por doenças, afetados por um mal que corrompe e que sucumbe, a úlcera simboliza 

então o exílio e toda a perda que significa em sua amálgama: o exilio. O exílio que era para 

Mercado não só uma mudança espacial, mas de ―estado mental‖ uma espécie de massa 

cinzenta que cabia dentro todos os envolvidos, desde as vítimas aos algozes, os corroídos e os 

corrompidos, um estado que sempre ao ser evocado trazia um dissabor: ―esforço-me, neste 

momento, para separar do conjunto algum instante de felicidade, porque estes existem, mas a 

melancolia leva a dianteira, nada se subtrai à melancolia de uma recordação cinza, mesmo que 

muito intensa‖ (MERCADO, 2011, p. 33). 

E, quando afirmavam a normalidade dos estados depressivos que se encontravam os 

exilados, estes eram tidos como fato corrente, pois o próprio organismo tratava de trazer à 

tona esses males passados, e assim, a doença segue o curso. O ―não ter‖ incentivo dos 

psicanalistas era circunstancial, levando sempre a mesma conclusão e interpretações variadas 

acerca de alguns sintomas apresentados no exílio, a de que estivessem relacionadas à 

depressão e os incontáveis sintomas iam sendo diagnosticados como mentais, sem que, ao 

menos fossem solicitados para averiguações, exames laboratoriais ou consultas médicas. 

Ainda que, a personagem procure o remédio para sua angústia, se dá conta de que o 

problema é psicológico e sua gastrite é ―qualificada de ―emocional‖ em um diagnóstico de 

1981‖ (MERCADO, 2011: 70). A tantos outros chegados do exilio, se diz o mesmo, 

afirmando que ―era normal ter esses sintomas, que é o desraizamento e os tempos vividos na 

Argentina, com tantas perdas, terror e lutos não poderiam, senão, tê-los deprimido‖ 

(MERCADO, 2011: 22), e o que lhes eram aconselhados como medida anódina a visita ao 

psicanalista. 
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Para Gagnebin, nesses intervalos desafortunados, o esquecimento parece bem ser bem 

a saída que a memória encontra o tom perfeito como, ―em certas peças de música, o baixo 

contínuo a partir do qual se eleva o traçado da música. Ao mesmo tempo em que certamente 

encontramo-nos em um impasse da narrativa entre o parecer da memória e o desejo de 

conservar, de resguardar, de salvar o passado do esquecimento‖ (GAGNEBIN, 2011, p. 70). 

Preso a uma instância inatingível, a não ser pela memória, o passado é parte de nós 

presa no tempo. A memória surge assim como a possibilidade de resgate que nos une e 

humaniza, exprimidanas múltiplas formas dearte, nas possibilidades do fazer literário. Em Le 

Goff (1996) vimos a separação que Aristótelesfaz da faculdade que conserva o passado, a 

memória propriamente dita, e a reminiscência/lembrança que evoca o passado: a memória é 

do passado e que parahaver a construção da lembrança, era preciso ir além da sensação, da 

razão sensível, era preciso ter a sensação do tempo transcorrido e transposto. O aspecto 

sensível da capacidade do ser humano de registrar uma determinada experiência depende da 

percepção física marcada, pois, segundo ele, a memória implica uma imagem mental, um 

registro que fique tatuado às paredes de nossa experiência, e assim podem ser recorridas, 

através do exercício do relembrar. 

A memória que habita o presente e se energiza entre o esquecimento, o silêncio, e 

sendo ela imposta ou não à vítima pelo consciente, simplesmente surge, e, embora o 

acontecimento pertença ao tempo pretérito do pós - choque, nada o absolve ou o classifica 

como fato já superado. Essa reapresentação do passado no presente não acontece de modo 

idêntico, assim o tempo não poderá acrescentar coisa alguma à sua imagem sem deturpá-la, 

ele conservará para a memória, seu lugar e sua data.  

Agamben (2005) complementa: "a mente humana tem a experiência do tempo, mas 

não a sua representação, ela necessariamente concebe o tempo por intermédio de imagens 

espaciais". E nesse caso, não existe a imagem sem a interferência do tempo e a representação 

é sempre derivada da representação, trata-se de "um presente que não é propriamente uma 

passagem, mas que se mantém imóvel no limiar do tempo" (AGAMBEN, 2005: 123).  

Halbwachs (1990: 28) sintetiza as lembranças como sendo reconstituições de 

imagensconectadas umas às outras e as transformam intimamente em lembranças, e como tal, 

se elas parecem emprestar a estas suas substâncias, é que nossa memória não é uma tabula 

rasa, e que nos sentimos capazes, por nossas próprias forças, de perceber, como num espelho 

turvo, alguns traços e alguns contornos que nos devolveriam a imagem do passado. 

Estes fatos passados seriam então, reportados e rememorados no presente por meio da 

tessitura da escrita da transposição das imagens que foram criadas a partir das reminiscências. 
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Fenômenos que se evidenciam como afecções da alma, uma vez que, afecções da alma são, 

evidentemente, formas envolvendo a matéria, e segundo a afirmação da personagem, uma 

úlcera é uma permanente comunicação com sua mente, "ele, suponho, levantava-se de manhã 

ou de noite, ou no transcurso do dia, depois de um breve cochilo no qual talvez tivesse 

conseguido controlar sua dor, acordava e deparava-se ali com a úlcera apenas, não uma úlcera 

isolada" (MERCADO, 2011, p. 13). 

A memória seria dessa maneira um construto do presente a partir de vivências 

ocorridas no passado, transformada pelo pensamento em imagens e palavras:"eu sondava 

alguma cena perdida que pudesse ter configurado o sintoma, queria encontrar no sonho o que 

a razão me negava. Essa busca não poderia ter outro lugar que o recinto de olhos fechos para 

dentro" (MERCADO, 2011, p.109).As consequências previstas para o súbito reencontro com 

o passado, representado pelo espectro das lembranças, não podem ser avaliadas com 

positividade pelo personagem; pois levanta a hipótese sobre a realidade e a sanidade do 

próprio indivíduo.  

Na relação do presente/ passado, movimento antecedido pela irrupção da memória 

involuntária, quanto inconscientemente, que se faz no presente uma representação do passado, 

a abertura se torna possível no capítulo O currículo, como o exemplo do psicanalista, seu 

amigo, que tentava ajudá-la e acabou evocando nele lembranças que estavam esquecidas, 

perdidas numa memória distante, segundo a personagem: ―velhas histórias que nos haviam unido 

no passado e que ele havia subtraído de sua memória. Sentiu-se mal, coisas esquecidas saíram à 

superfície de sua vida e invadiram suas noites; [...], ele mesmo tornou-se paciente de sua própria 

desventura por mim remexida e acabou fugindo‖ (MERCADO, 2011, p. 67). 

O personagem mais e mais se angustia para tentar compreender o porquê desse 

repentino acontecimento, formulando conjecturas para justificar seu encontro com o passado. 

Agamben sobre a teoria kantiana diz que, o sujeito transcendental não podendo conhecer um 

objeto, é também incapaz de intuí-lo, e assim só lhe cabe valer-se da intuição que lhe é 

fornecida pela experiência sensível, e nesse sentido, pensá-lo, e ―não pode assim nem mesmo 

conhecer a si mesmo como uma realidade substancial que poderia ser objeto de uma 

psicologia racional‖ (AGAMBEN, 2005, p. 41). 

Na rememoração do passado no relato tem-se a impressão que o passado sofreu um 

desdobramento por meio da escrita, que possivelmente tende a aliviar o peso da carga da 

memória traumática, dada às circunstâncias de que um passado é sempre passível de ser 

reconstruído no presente, cada vez que traços dessa memória são reconstruídos: ―Visto que 

tudo o que sabemos dos sonhos provém da consciência, não pode haver dúvida de que ela 
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persiste neles; contudo, Spitta (1882, 84-5) acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a 

consciência, e não a autoconsciência‖ (FREUD, 1900, p. 59). 

Como exemplo, no texto tem o fragmento no qual a autora remete parte de seu 

tratamento ao tempo da morte de Che Guevara em 1967. Temos aqui um passado 

aparentemente incapaz de reorganizar o presente, e que subitamente irrompe, pelo fantástico, 

no cotidiano. Ele não foi imposto pelo personagem: ele simplesmente surge e se materializa 

no presente, e nele é vivido. Beatriz Sarlo diz que o passado está sempre por perto, surgindo 

quando menos se espera ―como a nuvem insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou 

não se pode lembrar‖ (SARLO, 2007, p. 9). 

A literatura pode, então, ser definida, não só como a reapropriação do real na alegria 

de palavras clarividentes, mas também, e talvez mais ainda, como a passagem obrigatória por 

uma falta, por uma insuficiência crônica que não conhece nenhum remédio. Narrar a própria 

história, dissera o por vezes o personagem. ―Não era outro meu desejo: escrever, dissera-o 

com a inflexão de quem faz perdoar por uma falta; escrever, disse em um sussurro‖ 

(MERCADO, 2011: 69). Tununa Mercado objetiva nessa tessitura, perseguir só o interior, 

mas também o exterior, o que está nas ruas, nas marcas deixadas por outros exilados, que 

também desenraizados estavam à deriva da escrita, estes seres que voltam do passado e se 

instalam no presente graças a momentos reminiscentes gerados pela memoria que privilegia e 

descontrói o tempo.  

Propomo-nos a examinar como a memória no texto de Em estado de memória 

ultrapassa os ligamentos do tempo. Em especial, atentamos para aqueles elementos 

conceituais que definem o caráter criativo da mesma, tanto na função de registro e 

conservação como de rememoração. Segundo Pierre Nora (1993: 14) é preciso que haja um 

distanciamento do passado para mover-se propriamente pelo presente. Isso leva a um desejo 

de memória; algo que nos dê um sentido de continuidade, de permanência. Como já foi dito, 

no fundo, ―a necessidade de memória é uma necessidade de história‖. 

O que se lembra do passado, é continuamente escrita no presente para o futuro, como 

podemos atribuir ao desejo de rememorar os fatos que envolvem o assassinato de Leon 

Davidovich e de sua mulher, Natália Sedova representado no texto de Mercado em suas 

visitas à casa de Leon Trotsky, e a cada visita repetia-se o mesmo ritual, ―primeiro, 

folheávamos jornais em diferentes línguas, os quais anunciavam, em grandes manchetes, o 

assassinato; líamos e relíamos cada vez essas páginas que, nas primeiras visitas, estavam 

descobertas, mas depois foram protegidas por uns plásticos transparentes‖(MERCADO, 2011, 

p.132). 
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Retirada do texto De memoria et reminiscenctia de Aristóteles, Le Goff cita aqui uma 

das regras mnemônicas, na evocação da memória: Segundo Aristóteles ―E necessário 

encontrar ―simulacros adequados das coisas que se deseja recordar‖ e ―é necessário, segundo 

este método, inventar simulacros e imagens porque as intenções simples e espirituais 

facilmente se evolam da alma a menos que estejam por assim dizer, ligadas a qualquer 

símbolo corpóreo, porque o conhecimento humano é mais forte em relação aos 

sensibilia(LEGOFF, 1996, p. 455). 

Estes fatos passados seriam então, reportados e rememorados no presente por meio da 

tessitura da escrita de transposição das imagens que foram determinadas a partir das 

reminiscências. Desse modo, a memória seria um construto do presente que se faz das 

vivências, ocorridas no passado, transformada pelo pensamento em imagens e palavras.Uma 

memória que também estava sendo reconstruídas e vividas e dela obtinha o narrador, um olhar 

particular: 

Assim, avançávamos pelas ruas, dobrávamos as esquinas, e ele mostrava, 

assinalava, situava-se nas sucessivas perspectivas e orientava-me no geral e 

no particular, no grande e no pequeno, mas eu armazenava, em minha 

memória de testemunha privilegiada, os meus próprios balanços, reunia para 

Gondi minhas visões de um calor forte, suspenso nas copas das árvores nas 

praças por cima das pequenas casas de Sama, um calor também paralisante 

sobre os velhos sentados nos bancos, uma ―prospectiva‖ dele mesmo, se não 

tivesse havido guerra, se sua gente não tivesse sido fuzilada, se ele não 

tivesse sido desterrado, na qual ele aparecia junto a esses memoriosos 

anciãos, em estado de júbilo e escassa graça. Então justificava-se a negativa, 

o não retorno (MERCADO, 2011, p. 98). 

 

Em Tempo passado, Sarlo (2007) comenta acerca da memória presentificada nos 

relatos e das questões que abarcam a subjetividade nos discursos que buscam explicar o 

passado em perspectiva de um presente. Sarlo procura relacionar a temática com o objetivo de 

problematizar as formas como são abordados o subjetivismo e mostrar que, como fonte de 

informação e conhecimento, a memória também é alvo de questionamento. 

Com relação ás visitas à casa de Léon Trótski, o narrador disseca toda a matéria 

existente e que se referenciam à morte de Léon e de sua família, da forma, e a 

representatividade da época, a forma como foi exposta pelos jornais e meios de comunicação 

da época: 

Íamos aos sábados ou domingos, [...]. Sentávamos junto às tumbas de Leon 

Davidovich e de sua mulher, Natália Sedova, cobertas de borboletas 

florescidas ou de trevos frondosos, segundo a época do ano. [...]. Primeiro 

folheávamos jornais em diferentes línguas, os quais anunciavam, em grandes 

manchetes, o assassinato; líamos e relíamos cada vez essas páginas que, nas 

primeiras visitas, estavam descobertas, mas depois foram protegidas por uns 

plásticos transparentes. Cada vez que a percorríamos a tragédia se reiterava 
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para nós; líamos como se lê Shakespeare, sabendo, de antemão, os 

desenlaces, mas com uma intensa angústia, como se acabássemos de nos 

reiterar da notícia. [...]. A escrivaninha estava coberta, todas as vezes que 

fomos, com um plástico transparente que deixava ver os óculos, os papéis, 

um antigo gravador de cilindros, um telefone; escrivaninha sobre a qual foi 

golpeado e sobre a qual caiu sem exagerar, nesse crime tantas vezes 

reconstruído nas folhas policiais e na memória da humanidade. Depois, 

passávamos ao quarto, com as camas tal qual estavam naquele momento; as 

prateleiras repletas de livros, em russo e outras línguas; as paredes com os 

impactos da rajada de metralhadora que Siqueiros e seu bando dispararam o 

que, podemos imaginar, obrigou Trótski a se jogar no chão, junto às camas. 

Então, atravessamos a última porta, como se enlaçássemos as estações de um 

ciclo temporal, uma a uma, e detínhamo-nos a avaliar a magnitude do 

acosso, pois a porta era blindada (MERCADO, 2011, p. 132-133). 

 

Para Seligmann-Silva (2006), ―a escritura tem o papel duplo que caracteriza o 

arquivamento: ela é deposição, inscrição, memória no sentido de recolhimento e 

armazenamento de dados, mas é também um ato de separação da memória‖. E, assim, os 

lugares de memória se tornaram relevantes e funcionam como mecanismos culturais para 

reforçar o sentimento de pertencimento, seja de uma cidade ou país. ―Cada vez que a 

percorríamos, a tragédia se reiterava para nós. [...], líamos como se lê Shakespeare, sabendo, de 

antemão, os desenlaces, mas com uma intensa angústia, como se acabássemos de nos inteirar da 

notícia‖ (MERCADO, 2011, p.132). 

Desenha assim em sua narrativa o desejo de memória e um sentimento de justiça pela 

verdade, como recompensa de um processo de ruptura e superação pela disputa de uma 

memória marcada pelo silêncio, reforçando a memória dos dominados nesses encontros que 

se formavam em casas-museus, cujos objetos e as almas dessas pessoas que ali viveram 

continuam presentes nos lugares, como moveis e coisas carregadas das vibrações e energias 

davam um ar de espectro ao local, essas visitas se realizavam pela simples referência que 

tinham de si mesmos como expatriados: 

Não sei por que repetir tantas vezes esse ―passeio‖ por seus jardins e suas 

recâmeras até o atelier de Frida e o horrível retrato de Stalin, que permanecia 

no cavalete, se não foi também para procurar os traços de minha fundação, 

por assim dizer: guerra da Espanha, guerra mundial, nazismo, campos de 

concentração, stalinismo, policias secretas, confissões abjetas, derrotas e 

esperanças e o prestigio daquelas décadas que nasci e cresci (MERCADO, 

2011, p. 136). 

 

Gagnebin (2011) explica que, em sua teoria da narração e em sua filosofia da história 

em particular, o indício de verdade da narração não deve ser procurado no seu desenrolar, 

mas, pelo contrário, naquilo que ao mesmo tempo lhe escape e a esconde, nos seus tropeços e 

nos seus silêncios, ali onde a voz se cala e retoma fôlego.O não apagamento dessas memórias 
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resulta na angústia e melancolia, em repetições constantes, alucinatórias; das cenas de 

impacto, ocasionando para sempre sequelas físicas e psíquicas no indivíduo, produzem leves 

deslocamentos, como se, em algum ângulo da massa, alguém pressionasse ou introduzisse 

uma cunha:  

Os alvéolos correm de um lado para o outro, de modo imperceptível; de 

dentro ou debaixo desse elemento sonoro, sucedem-se levantamentos que 

depois estalam em pequenos vulcões. Aqui e agora, nesta unidade ou neste 

recinto constituído por mim mesma e por meus sentidos, não se produz um 

ver, ou seja, o exercício comum de pousar um olhar sobre as coisas, senão 

uma ideia do ver que não pretende ver e sim ouvir o ver, ouvir um olhar 

interior ou mais que um olhar, uma aptidão para armar o tabuleiro radial da 

consciência, sobre o qual se prendem, na ocasião, os sons (MERCADO, 

2011, p. 106). 

 

Agamben (2005: 119) é de opinião que enquanto nos movermos no horizonte dessa 

experiência nulificada do tempo, não é possível alcançarmos uma história autêntica, pois a 

verdade caberá sempre ao processo como um todo, e jamais o homem poderá apropriar-se 

concretamente, [...] da própria história. Le Goff propõe uma definição consagrada para a 

memória, com capacidade de manter e perpetuar informações, ela ―remete-nos em primeiro 

lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões 

ou informações passadas, ou que ele representa como passadas‖ (LE GOFF, 1996, p. 423). 

A memória vista como um fenômeno sempre conectado ao presente, um elo vivo entre 

os grupos em constante evolução, traz em seu bojo a dialética da lembrança e do 

esquecimento, vulnerável a todas as manipulações. De forma semelhante, o relato de 

Mercadonos dá mostras desse paradoxo, ―similarmente ao desejo de esquecer vem o desejo de 

contar‖, no capítulo Intempérie no encontro com Andrés, o homem da praça, que teria 

perturbado seu aceitável repouso e a conduziu ao desejo da escrita:  

Eu me esforço para estabelecer cronologias e me desgasta tentar recordar 

em quais datas aconteciam as instantâneas variantes na vida à intempérie do 

homem e estabelecer quando aconteceram mudanças em minha relação 

com a cena que ele dramatizava. Esse registro sempre disse a mim mesma, 

deveria ser cotidiano, mas a ideia de um diário minucioso em que anotasse 

minhas observações sobre o homem me parecia de uma grandiloquência e 

de uma veleidade que tampouco condiziam com a circunstância. Só agora, 

há vários meses desses acontecimentos, posso tentar ordená-los por escrito 

(MERCADO, 2011, p.180). 

 

A própria Mercado, nesses encontros, vai se acercando dos motivos que levaram o 

homem da praça à sua intempérie e conscientiza-se da necessidade de conhecer qual a 

mensagem que ele poderia lhe transmitir e qual seria então sua circunstância. É dado comum 

já apresentado em pesquisas que os exilados apresentam a dificuldade psicológica quando 
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acontece o regresso, acreditamos fundamentado no texto de Mercado Em estado de memória 

(2011) e de Câmera Filho que um dos fatores que geraram essa negatividade acontece porque 

a memória involuntariamente seleciona os dados de maior efeito traumático e assimila-as com 

o ocorrido em seu país, e, por conseguinte estão presentes as lembranças intrusivas e 

recorrentes: recordações que assaltam o indivíduo continuamente. Para todos que regressa 

está obrigado a dividir um transcurso em tempos e intensidades: ―No começo foi duro (...), 

mas depois,vamos nos acomodando‖ (MERCADO, 2011, p. 156).  Essas são as prováveis 

respostas que se espera ouvir de um ex-exilado ao explicar o tempo do exilio. 

São lembranças fixas, que não se alteram com o tempo, carregadas de forte 

componente afetivo e emocional: as lembranças, que estão sendo relembradas no momento do 

regresso ou ocasionalmente assimiladas com a negação de seu estado anterior de exilado. 

Segundo o personagem ―Há um longo período nos retornos, o da evocação, pautado nos sinais 

que se produzem a cada passo, como se uma massa de significações tivesse estado à espera de 

quem a excitasse para se desencadear, irrefreável‖ (MERCADO, 2011, p. 157). Mercado 

passa dez anos de ausência no exílio retorna à Argentina e nem mesmo consegue sair às ruas 

de sua pátria: ―Nos primeiros dias, não consegui sequer aparecer na rua e aferrei-me ao 

reduzido quarto onde dormia. Para mim teria sido difícil vencer a agorafobia, se, um dia, o 

amigo em cuja casa me hospedava, não tivesse me tomado pela mão, para me instar a sair‖ 

(MERCADO, 2011, p. 79). 

Com a contribuição involuntária psíquica da experiência, algumas lembranças que 

estavam esquecidas, abandonadas apareciam como fragmentos sensoriais que vão se 

reintegrando e chegando silenciosamente sem que o indivíduo dela tome conhecimento, 

podendo se materializar em imagens perceptivas, como a própria personagem afirma: ―Chega-

se à rua em estado de memória, seja esta bloqueada ou deixada com a liberdade de ligar-se 

aos dados da realidade‖ (MERCADO, 2011, p. 158). Segundo Câmera Filho (2001) 

―Pequenos e mesmo insignificantes estímulos conseguem reavivar as memórias que retornam 

com toda a força, intensidade e nitidez do acontecimento original. Tais lembranças são 

frequentemente detonadas por estímulos relacionados ao evento traumático‖.  

E, dessa incerteza, é que buscamos um conforto no passado, agarramos a memória 

como possibilidade de instaurar uma serenidade ao espirito. De novo, eis que, surge o lado 

instável da rememoração, a memória em si completa não outorga descanso, quando se é 

buscada em sua essência, tende a fragilizar ainda mais o lado variante do sujeito. É preciso 

esquecer, para prosseguir.  
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Dentre todas as casas que a personagem habitou, só uma lhe acomodou 

prazerosamente: a escrita. O confronto com o muro era na verdade, o instante da acareação 

com ela mesma: ―Eu retornava ao vazio da cidade, no qual havia intervido emoções 

irrecusáveis: em 1984, naquele mês de estada inicial, sorri e chorei como só costumam fazer 

as crianças nas noites de catarse‖ (MERCADO, 2011: 211). Redescobrir a cidade era na 

verdade fazer um reconhecimento de si mesma, após semanas e semanas, assegurada a 

posição cômoda e estática diante da muralha de sua contenção, período em que se debatiam os 

sentimentos mais diversos e contraditórios.  

A evocação das lembranças, o doloroso reconhecimento da tentativa que pouco durará, 

o apego e o sentimento para com os objetos e documentos vem enfatizar que o personagem é 

o espelho mais exato, se assim pudermos dizer de sujeito que passou a vida recolhendo, com 

cuidado os retalhos de outros tempos e esmerou-se por reordená-los, passar a limpo e desse 

modo contar sua experiência, uma espécie de viagem propiciada pela memória: 

A imagem que me ocorria era: a velocidade vai deixando para trás, [...] um 

trajeto que se parece com o da memória, feito de postas, relevos, súbitos 

escurecimentos sob densos bosques, pontos cegos no horizonte, enormes 

poços de sombra, tênues resplendores que parecem dissipar a noite 

inacabada e dotá-la de luz. Para trás, à medida que avançamos, vai ficando, 

assim imaginava, uma gigantesca vela preenchida pelo vento (e crivada pelo 

tempo), um telão pelo qual as partículas se insinuam até desaparecer muito 

longe e a nossas costas (MERCADO, 2011, p. 47). 

 

O rememorar é o que determina a reconstrução da identidade, afinal, o que 

designamos chamar o ―eu‖ é justamente o acumular de lembranças da história de vida pessoal, 

que venham a constituir um passado, cuja dimensão semântica está constantemente sendo 

ressignificada por alguma coisa, e cada elemento novo torna-se relevante para a edificação do 

que se tornou esse sujeito, como podemos ver no caso da evocação da infância, quando seus 

pais a fantasiavam para os carnavais, em uma dessas tentativas, o personagem lembra-se de 

uma vez que ―Fui caracterizada de ―neguinha‖, com o clássico vestido vermelho de bolinhas 

brancas, que é também o da formiguinha viageira‖. E, em um momento foi gerado o 

sentimento de destituição de identidade: ―Quando me dava conta de que desaparecia por trás 

da máscara ou do unguento negro e de que, de minha identidade, só ficavam o brilho das 

pupilas e o branco dos olhos, começava a chorar, provocando comentários acerca de minha 

pusilanimidade‖ (MERCADO, 2011, p. 60). 

Percebam como esses diferentes eus que surgem por intermitências reveladas na dor 

da perda estão enovelados e revolvem antigas perdas esquecidas, mas, que na verdade, 

retornam em períodos intermitentes, sempre por caminhos diferentes, percorrendo o mesmo 
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movimento, constitui-se uma dupla cisão, que respectivamente, recai sobre a identidade desse 

eu atual, dando-lhe o poder de se afirmar em todas as prerrogativas do presente, assim será 

contado não só o que lhe aconteceu em outro tempo, mas como ele se tornou o de agora, isso 

é claro, depende do grau de veracidade colocada no discurso, depende de como ele intermedia 

essas informações ao interlocutor. 

A reevocação do passado, os espaços visitados pelo personagem, os objetos, as roupas 

parece ser um desses ―lugares de memória‖, preservam o sentimento de continuidade, oferece 

uma explicação razoável para justificar quem ele mesmo é, sustentam um refúgio, uma 

guarida frente ao caos do cotidiano e do presente, onde não há explicação alguma.Andreas 

Huyssen (2000) esclarece que a expansão crescente e geográfica da "cultura da memória" 

possui sentidos múltiplos, tanto que é bastante difunda e cultuada nos meios culturais, pelo 

uso político da memória, promovidas pelos regimes "pós-ditatoriais", ―[...], indo desde a 

mobilização de passados míticos para apoiar explicitamente políticos chauvinistas que estão 

sendo realizadas na Argentina, no Chile, para criar esferas públicas de memórias ‗real‘ contra 

as políticas de esquecimento‖ (HUYSSEN, 2000, p.15-16). 

A escrita da memória do trauma requer um limite possível para a memória resguardar 

e manter intactos os registros de um tempo traumático, assim como digerir os efeitos de 

"dilaceramento" que impactaram na vida de quem presenciou o regime totalitário e o quanto 

se distinguiu daqueles que mesmo não as tendo presenciado os viveu por tabela (pós-

memória). Avelar diz (2003: 83) "a derrota é o momento da experiência em que toda 

solidariedade se converte num topo necessariamente cego à estrutura retórica que o torna 

possível".  

Um fato que foi e ainda é muito importante para a divulgação dos acontecimentos, já 

discutido por Le Goff (1996: 10), com relação ao renascimento da história-testemunho através 

do retorno do evento ligado aos novos media, e ao surgimento de jornalistas entre os 

historiadores e ao desenvolvimento da "história imediata", foi a construção de bibliotecas, de 

arquivos que forneceram materiais vivos da história. (LE GOFF, 1996: 10). 

No texto de Mercado, no sentido de que todo indivíduo universal que possuísse uma 

construção socialista necessitava vistoriar quase que diariamente e assim construir uma 

memória que representasse o massacre na casa de Léon Trótski, na rua Viena Coyoacán:  

[...], e não se sentirá tranquilo até terem ido a ela e percorrido aqueles 

quartos assinalados pelo ascetismo, pela revolução e pela morte, nos quais se 

respira uma das atmosferas mais melancólicas da terra. Visitar a casa de 

Léon Trótski é uma espécie de ritual de iniciação e deve-se acreditar que só 

nesse lugar a sorte pessoal ganha um alcance histórico e coletivo 

(MERCADO, 2011, p. 131). 
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Para Sarlo (2007), ao mesmo tempo em que temos a impressão de que há um constante 

apreço pelo instante, há, por outro lado, uma tendência à rememoração, à museificação. 

Pollack (1992: 200) afirma que os dias de hoje compactua para o surgimento de um número 

considerável de textos que dizem respeito, em aspectos diferentes à problemática da memória, 

e a questão da identidade, em concepções historicamente construídas, utilizadas para essa 

abordagem da narrativa oral. Pollack (1992) esclarece ainda que, no caso, de diversas 

pesquisas cujo teor está centrado na oralidade, que utiliza de entrevistas, o que se recolhe são 

memórias individuais, e no caso de entrevistas em grupo, memórias coletivas, restando saber 

aproveitar o substrato que sai dessas matérias. 

Existem casos, segundo Sarlo (2007: 54) que as pretensões narradas ultrapassam a 

busca de uma resposta sobre as condições em que se exerceu a violência sobre o indivíduo e 

visam incluir a esses relatos a paisagem cultural e politica anterior às intervenções militares, 

ficam assim bem evidentes as fraquezas de uma memória que lembra uma profusão de 

detalhes não significativos, uma memória que, como não podia deixar de ser, ora entende e 

ora não entende aquilo mesmo que ela reconstitui. Desse modo, de acordo com Sarlo (2007: 

41) a condição dialógica é estabelecida por uma imaginação que, abandonando o próprio 

território, explora posições desconhecidas em que é possível surgir um sentido de 

experiências desordenadas, contraditórias e, em especial, resistentes a se render à ideia 

simples demais de que elas são conhecidas porque foram suportadas.  

Em estado de memoria recupera percepções, traços, efeitos e sentimentos 

experimentados anteriormente, conservados na memória, como acontece com o personagem 

em um desses passeios que aconteciam quase que fortuitamente sem grandes elevações do 

espírito: 

Mas em um dia, a transversal entre Corrientes e Córdoba, com exatidão entre 

Tucumán e Viamonte, começou a emitir sinais de reconhecimento e que 

marcava seu regresso à Buenos Aires: Nesse lugar que eu não tinha podido 

ver durante alguns meses, eu havia trabalhado vários anos: era o jornal do 

qual saí, do qual tantos saíram e no qual morreram outros tantos durante a 

grande repressão; era o bar onde ia esses mortos e esses ausentes. Era a rua e 

a esquina onde eu esperava diariamente para voltar para à minha casa 

(MERCADO, 2011, p. 215). 

 

A função da alegoria Em estado de memória sobressai sobre O muro, capítulo final do 

livro, porém, ao mesmo tempo, o que é explicito na escrita; é o recomeço. Veja que o estado 

de ânimo representa o bloqueio de Tununa Mercado que quer elaborar o duelo, mas é 

impedida pela simbologia do muro. Por conseguinte tem que superá-lo. Decididamente o 

personagem refletiu sobre esses estados – limites decidindo a buscar uma defesa. A casa onde 
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a autora passou anos de sua vida se exala, os lugares familiares e próprios se tornam 

inabitáveis. A casa da escritura é a única que a acolhe e é necessário superar seus traumas, 

confrontar-se seu próprio inconsciente, dominar o muro e recolher a autoridade sobre si 

mesma, ―Com caracteres pequenos, caligrafia desajeitada e a partir do canto superior 

esquerdo, comecei a escrever‖ (MERCADO, 2011: 221).  

Então, pela escrita, a autora faz desaparecer, de uma maneira sutil, lentamente, como 

uma solução terapêutica até que se produza uma rachadura na parede: ―Havia de dominar o 

muro e recorrer, sem atravessá-lo, permanecendo na pura instancia-muro, uma imagem 

principal, disparada para frente e para os lados e em toda outra dimensão, havia de se 

apoderar dela como se se tratasse de um saber‖ (MERCADO 2011, p. 221).  

A reconstituição dos fatos mnemônicos como uma estratégia discursiva objetiva 

compreender a cisão entre o embate da experiência do exílio e a instabilidade emocional em 

cogitar um retorno à pátria ―narrar para esquecer‖, de pensar um arquivamento desse passado 

e assim instaurar uma possível salvação. 

Essa seria uma forma de evitar o esquecimento e, consequentemente, a impunidade:  

Vinda não se sabe de onde, a lembrança não permite ser deslocada; pelo 

contrário, obriga a uma perseguição, pois nunca está completa. A lembrança 

insiste porque de certo modo é soberana e incontrolável (em todos os 

sentidos dessa palavra) [...] É possível não falar do passado. (...) mas só de 

modo aproximativo ou figurativo ele é eliminado, a não ser que se eliminem 

todos os sujeitos que o carregam. (SARLO, 2007, p.10).  

 
Mercado (2011: 76) faz um retrospecto do exilio, o que equivale aos estados de 

confusão gerados em seu inconsciente: ―Os anos não corriam nesses longos parênteses. 

Talvez esse deslocamento fosse consequência, ou sintoma paralelo, de uma desestruturação 

do próprio exílio‖. O narrador elucubrava o exílio como uma cápsula do tempo, um tempo em 

que ficam guardadas todas as emoções, as lembranças para serem reabertas num tempo 

próximo, o do retorno, se possível, ―Esse traço que me recolheria e me despediria foi a ideia 

em movimento que me serviu para explicar meu regresso. Só assim, cumprindo essa parábola, 

seria possível continuar existindo‖ (MERCADO, 2011, p. 78). 

Por um lado, o uso da memória é a representação da ação humana, por outro, os 

abusos se revelam uma disfunção uma vez que mascaram o caráter de controle social, aqui 

nos interessa a que Ricoeur (2007) nomeia como memória impedida, apontada como uma 

patologia, memória e esquecimento são relegados ao inconsciente, no termo freudiano. Ou 

seja, a memória aparece como doente ou ferida, obstaculizada a partir de uma censura (que é 

social) que o individuo se impõe como é o caso do narrador do texto Em estado de 
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memóriaque se via sempre como um doente, ―tão desvalidos estamos nas mãos dos 

psiquiatras, que não se pode, sequer, discutir o que eles nos impõem‖ (2011: 12). 

Para Ricoeur a memória tem como pretensão na maioria das vezes, a fidelidade com o 

passado, assim, ―as deficiências procedentes do esquecimento,[...], não devem ser tratadas de 

imediato como formas patológicas, como disfunções, mas como o avesso de sombra da região 

iluminada da memória, que nos liga ao que passou antes que o transformássemos em 

memória‖ (RICOEUR, 2007, p. 40). 

A atividade em busca da memória é altamente inventiva, por outro temos um controle 

dos mecanismos que, em larga medida, condicionam essa busca, que não acontece de maneira 

intuitiva, mas de inquirição. Vemos então, uma vez mais, o jogo dialético entre a imaginação 

produtora e a imaginação regrada, onde, a ação que pode ser narrada, está articulada em 

signos, regras, sempre controlada por aqueles que detêm o controle social e cultural. Mercado 

faz um exercício de se aproximar de certas sensações que, embora provoquem nela uma 

estranheza radical, compõe um quadro próprio de vivências, de memórias recuperadas, 

momento em que visitam a casa de Trótski, ponto máximo das perdas sofridas: 

Naquela casa que impressiona por aquilo que não tem, por seu 

despojamento e sua secura, por seu absoluto rigor militante, para dizer 

de maneira apropriada, as coisas cresciam e multiplicavam-se, os 

sentidos proliferavam e prendia-se a um ângulo de um quarto, a um 

papel, a uma lombada de um livro, à decadente vida e à exaltada 

morte da atmosfera do lugar (MERCADO, 2011, p. 133). 

 

A ideia de entender o passado a partir de sua lógica, segundo Sarlo (2007: 18) 

emaranha-se com a certeza de que isso, ―é absolutamente possível, o que ameniza a 

complexidade do que se deseja reconstituir; e, em segundo lugar, de que isso se alcança 

quando nos colocarmos na perspectiva de um sujeito e reconhecemos que a subjetividade tem 

um lugar, apresentado com recursos‖. Beatriz Sarlo fala do perigo imanente que é recuperar 

essas memórias através das narrativas, da possibilidade de o indivíduo não conseguir se 

desvincular do imaginativo e do que é real e as reivindique como umas das conquistas da 

tarefa de memória, ―recuperar o que foi perdido pela violência do poder, desenho cuja inteira 

legitimidade moral e psicológica não é suficiente para fundamentar uma legitimidade 

intelectual igualmente indiscutível‖ (SARLO, 2007, p. 42).  

Segundo Mercado (2011: 221), o ―deciframento cada vez mais haveria de se parecer a 

uma das empreitadas da loucura: a que se ergue para insistir sobre a realidade reclamando a 

realidade e o despojamento e a destituição mais extremas‖. O muro além de se caracterizar 

como um espaço físico é também o espaço de escritura em que Mercado preenche com textos 
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e intertextos, em linhas e entrelinhas, deixando espaços em branco e configurando 

representações para além de sua própria pertinência, até que sobrecarregado de energia, 

transpassado e tolhido pela grafia, foi caindo, literalmente sobre a linha reta de sua base. 

Talvez ela nunca se desprenda desse trauma, no entanto, ela tentará determinar o papel 

curativo da literatura, uma vez que não podemos adivinhar um resultado, pois a experiência 

não nos garante chegar a um fim previsto, programar algo com uma intenção já objetivada, 

mas é uma fissura para o desconhecido, para o que não se pode antecipar nem prever. Como 

quando Mercado nos diz que o muro não caiu da forma física, mas houve uma transformação 

―mas filtrou-se sobre sua linha fundadora, como um papel que desliza vertical em uma fenda‖ 

(MERCADO, 2011, p. 222). 

Em estado de memória busca redimensionar uma experiência, então, o confrontar-se 

ativamente os pensamentos, sentimentos, conversas, situações e atividades associadas ao 

trauma, seria adotar um mecanismo de defesa contra a ansiedade gerada pelo fenômeno 

intrusivo. Desse modo, a perda, a intempérie, a doença, o irracional, o exílio deixam de serem 

experiências inteligíveis que não propiciam uma abertura, uma resposta para abrir caminho na 

reconstrução de uma identidade para se tornar sua mola efetiva. A escrita afiançaria desse 

modo, uma solução terapêutica. O trauma do exilio é um afeto que pode revolver-se mediante 

o voltar para casa e se destaca assim pela importância da escritura e do testemunho para 

cumprir o ato de duelo. Por conseguinte, o desejo de retornar resultou em ser o 

desestabilizador, uma vez que o exílio terminara, porém deixara sua marca. Em toda parte, vê 

os elementos que aumentam sua desorientação, porém, não os reconhece.  

Assim, percebemos a importância de textos que nos memorize sempre acontecimentos 

que marcaram a história como os das ditaduras, que se encontra afastada do tempo de agora, 

um tempo mítico, e com pouca autoridade no presente.  

A possibilidade de colocar-se no discurso é nos dias hodiernos uma constante nos 

textos elaborados pelas pessoas que viveram um processo traumático. E, quando assim, o 

discurso literário intervém como elemento construtor de memória, por vezes acompanhados 

de relatos complementares, criando um monólogo que configura em seu interior imagens 

textuais que formam uma rede de sentidos a que chamamos memória, no qual o conhecimento 

sucede da experiência. Daí advém o ―dever de memória‖. A importância de falar, de escrever, 

para não ser esquecido advém do fato da memória ser um elemento flexível e falho, podendo 

alargar-se a distâncias temporais.  
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2.1- Relações do pós - memória e experiência como fundamento da memória ou cisão. 

 

A tendência ao detalhe e ao acúmulo de precisões cria a ilusão de que o concreto de 

uma experiência pós- traumática ficou capturado no discurso. Embora, pareça que, se prender 

ao passado, ter a lembrança impossibilita que se viva o presente: é a tensão entre um e outro 

que dá coerência ao vivido, e que, por fim, se projeta para o futuro. A construção deste 

capítulo será relevante para viabilizar uma compreensão em torno de uma temática tão 

comentada nas últimas décadas; a experiência do relato pós-ditatorial (pós-memória), o 

discurso dos excluídos (memória), como será estudada no decorrer da narrativa. Trata-se de 

uma narrativa de memórias intempestivas que são regatadas de suas experiências e de alguns 

companheiros de exílio (pós-memória) em forma de relatos. 

O relato da experiência ressignifica no presente uma memória transformada em 

discurso, ou seja, uma experiência transformada em pós-memória. Sarlo (2007: 25) aborda 

questões essenciais para a construção de uma narrativa que possui corpo e voz, a experiência. 

Ela argumenta que, a narrativa de uma experiência está associada ao corpo e a voz, na 

presença real do sujeito, na cena do passado e na impossibilidade de o indivíduo sair ileso de 

uma vivência traumática, sem dela retirar a experiência. 

Assim, como afirmar essa experiência sem o elemento narrativo, uma vez que, 

somente por meio da linguagem é que se torna possível libertar o aspecto silencioso da 

experiência. O desvelar da narrativa é conduzida por uma tessitura, que tem se configurado na 

literatura contemporânea, chamada por alguns escritores de "herdar memória", ou seja, 

participar ativamente da memória de outros, seja parentes, amigos a tal ponto, que mal dê para 

discernir o que é memória histórica, memória individual ou compartilhada. O que levanta 

questões sobre a autenticidade dessa ramificação da memória, o autentico é aquilo que 

narramos porque vimos, ou pode ser verdadeiro o que eu narro porque ouvimos ou 

observamos de outro ângulo? Será sempre o saber humano decorrente da experiência concreta 

de uma ação, ou o saber poderá existir de uma forma exterior a essa experiência concreta de 

uma ação. De acordo com Marianne Hirsch: 

Mais urgente e apaixonadamente, aqueles de nós que vem trabalhando em 

memória e transmissões têm argumentado sobre a ética e a estética da 

lembrança no rescaldo da catástrofe. Como, em nosso presente, nós podemos 

considerar e lembrar o que Susan Sontag (2003) foi tão poderosamente 

descrita como a "dor dos outros?" O que devemos as vítimas? Como 

podemos concretizar melhor suas histórias para frente sem se apropriar 

deles, sem chamar indevidamente atenção para nós mesmos, e sem, por sua 

vez, ter nossas próprias histórias deslocadas por eles? Como estamos 
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implicados nos crimes? Pode a memória de genocídio ser transformado em 

ação e resistência.(HIRSCH, 1992-93, p, 108). 

 

Sarlo (2007: 91) enfatiza que a memória alheia, O ―lembrar‖ da ação narrada por outro 

têm sido especulados na História por fazer parte do Cânone de uma memória escolar, recordar 

os grandes feitos heroicos, nem tanto ―heroicos‖. Marianne Hirsch chama essa pós-memória 

de uma necessidade a ser provada. Mas, aqui interessa- nos estudar essa memória na 

perspectiva ―efetiva e moral, em suma, identitária‖(SARLO: 91). Ou seja, para Sarlo: 

Trata-se de uma dimensão mais especifica em termos de tempo; mais íntima 

e subjetiva em termos de textura. Como pós-memória se designaria a 

memória da geração seguinte àquela que sofreu ou protagonizou os 

acontecimentos (quer dizer: a pós-memória seria a ―memória‖ dos filhos 

sobre a memória dos pais (SARLO, 2007, p. 91) 

 

Mercado coloca no texto uma história nas quais está direta ou indiretamente 

envolvida, grupos de análises, compatriotas de ditaduras. E, assim, reconstruir pelos 

entrelaçar dos fios, sua história, quando ela mesma refere a Pedro "Talvez ele se unisse a 

nós", diz Mercado, "porque a reprodução do vazio era o estado próprio do exílio: carência, 

compensação da carência; nudez e agasalhamento, mutilação e prótese‖ (MERCADO, 2011, 

p. 130).A rememoração nesse caso, ela não se mostra por completo, o tema vai se revelando 

em camadas. Os acontecimentos são selecionados como elementos das representações, 

dispostos em partes de acordo com o grau de dificuldade da autora para lembrá-las, à medida 

que uma memória vai conectando-se às outras, chamando à luz.  

Dessa forma, a memória organiza-se em partes estratificadas no texto. Os aspectos, 

dos diferentes momentos da vida da personagem, também considerada paciente, uma vez que 

está sempre em tratamentos psiquiátricos, associam-se e estão sempre, sendo ressignificadas 

diante do inesperado, provocam angústias, dor, insegurança, morte, rejeição por seu estado. 

De acordo com Hirsch e Young, assevera Beatriz Sarlo (2007: 91) o traço diferencial da pós-

memória é o caráter ineludivelmente mediado das ―lembranças‖. No entanto, assinala que os 

fatos do passado que as operações de uma memória direta da experiência podem reconstituir 

são insuficientes e estão ligados às vidas dos sujeitos e de seu entorno imediato. 

Mercado apresenta um traço essencial neste trabalho de memória, que se constitui 

exatamente na recuperação de outras memórias numa perspectiva mais pós- moderna, 

construindo memórias alternativas, ou como afirma Marianne Hirsch (1992 - 1993), ―pós-

memória‖. Mercado utiliza memórias que não são suas, simplesmente lhes foram relatadas. 

Nesse quesito, qual seria a relevância dessas memórias? Como elas se constituem presente no 

texto Em estado de memória e como ela se materializa na narrativa? Considerando o discurso 
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da memória na construção do relato enquanto gênero literário, no entre lugar entre o fictício e 

o histórico.  

O texto Em estado de memória (2011) agencia uma discussão em que experiência, 

memória e pós – memória será estudada como probabilidade de rememorar o passado, 

recuperar o vivido arquivado na memória mediante o relato. E, em especial, a experiência, 

que reconstituída em partes através do relato, configura como um aspecto individual no 

momento da rememoração, da laboração do passado traumático, mas, que também é coletiva, 

uma vez que, a experiência pessoal, processo pelo qual se estabelece a subjetividade de 

experiências individuais, sociais e políticos, transforma-se em algo público, através de outras 

vozes.  

Trabalhos de captura de memória, diz Gagnebin (2011) "se abre, igualmente, à 

dispersão do esquecimento e não produzirá nenhuma visão imutável do passado, mas, pelo 

contrário, uma desorientação positiva". Na escrita, o trauma, ao ser reprimido e negado, só se 

registra tardiamente, depois de processado é que é recuperado em fragmentos, e rupturas. E, 

assim como a memória, essas escolhas são seletivas, cuja prioridade está centralizada em 

lembrar-se do passado e pode sempre ser lembrada com lealdade ao passado.  

Reconstruir experiências, testemunhos, para Mercado, não é simplesmente apropriar-

se das imagens, percepções, visitar lugares de ―memória‖, arquitetar meios de apropriar-se de 

lembranças, recordações e transpô-los ao texto com precisão de detalhes, agudeza, com o 

intuito de reconstruir o vivido. Mercado acrescenta às suas memórias, experiências de outros, 

que se inserem em estado de desterro iguais aos seus, não só porque pretenda legitimá-las, 

mas também, como um artificio no reagrupamento das partes, pontos de congruência entre 

suas leituras de cunho cultural e histórico de um determinado tempo/lugar, chamada por Sarlo 

(2007: 92) memória de segunda geração, lembrança pública ou familiar de fatos auspiciosos 

ou trágicos. O que uma memória grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado 

de um verdadeiro trabalho de organização. (POLLACK, 1992, p, 205). Portanto, como a 

própria Sarlo (2007: 92) salienta, a pós memoria seria a memória que vem depois da memória 

daqueles que viveram os fatos e que, ao estabelecer com ela uma relação de posteridade, 

apresentarão os conflitos e contradições tão intrínsecos do exame intelectual do discurso sobre 

o passado e de seus efeitos. 

No texto Em estado de memória, o grito do outro acarreta a recordação do próprio 

grito e a dor correspondente. ―Digam-lhe que faça alguma coisa por mim, que faça alguma 

coisa por mim! Tenho uma úlcera, uma úlcera! Clamava‖ (MERCADO, 2011:11), essas eram 

as palavras dadas no grito por Cindal, ouvidas por todos que estavam esperando na antessala 
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psiquiátrica pela hora de serem ouvidos. Neste momento, a reconstituição da lembrança dos 

acontecimentos daquele dia que a levaram a conhecer Cindal, e suas demandas, que sem hora 

marcada não se encontrava na lista, e implorava ―o máximo que pode por sua internação. Por 

favor, me interne!‖ (MERCADO: 12). 

Marianne Hirsch (1992-93: 104) esclarece no texto The Generation of Postmemory o 

que está em jogo é precisamente o "Tutela" de um passado traumático pessoal e geracional 

com que alguns de nós temos uma "conexão viva" que é o passado de passagem na história. 

Em jogo não é apenas um sentimento pessoal / familiar / geracional de propriedade e 

proteção, mas também uma discussão teórica sobre a evolução e funcionamento de trauma, 

memória e intergeracionais atos de transferência, uma discussão ativamente ocorrendo em 

vários contextos importantes fora de Estudos do Holocausto. 

O pedido provoca um lamento na personagem ao tomar consciência que, o processo 

traumático vivenciado por Cindal era parte de sua dor e de tantos outros que ali se 

encontravam à mercê do diagnóstico dos psiquiatras, que insensível à dor de Cindal como a 

de todos nós ―não respondeu a quaisquer de nossas perguntas e manteve-se em silêncio; vim a 

entender que, com o tempo, esse silêncio analítico sepulcral foi se aperfeiçoando para aqueles 

que procuram respostas imediatas a seu desespero. Cindal enforcou-se naquela mesma noite‖ 

(MERCADO, 2011, p. 12). A experiência se aproxima do psicológico, como uma marca, uma 

"tatuagem" que está sendo processada e inscrita no corpo e na alma, como um estado de 

inconstâncias, como esta passagem do texto Em estado de memória "Não é um absurdo falar 

de uma "doença mental", uma vez que, na terapia, nunca deixava de nos inculcar que 

estávamos ali como doentes mentais" (MERCADO, 2011: 16).   

Podemos considerar o episódio marcado pela morte de Cindal como um movimento de 

constituição da experiência vivida no período pós - traumático, e como tal, a memória ao ser 

evocada, trabalhada pode tomar caminhos de diferentes vivências, adentrando em outros 

campos da memória. Temos norelato acima uma circunstância que paralisa a todos que 

estavam na antessala do hospital, a secretária, o médico e outros pacientes, dentre eles, a 

personagem, que não sabe como agir diante dessa dor, que irrompe a ordem pré-estabelecida, 

que vem ―escurecer a vida dos outros e minar a plenitude à que todos têm direito‖ 

(MERCADO, 2011: 13).  Nesse estado, ela ―traça uma letra fulgurante e vermelha com as 

feridas da úlcera, e sangra por dentro em torrentes, e acaba indo embora para o outro mundo, 

nesse arrastão, afogado no próprio sangue‖ (MERCADO 2011: 12-13).  

É a partir da voz daquele que vivenciou a dor que se pode falar de uma autenticidade 

absoluta da experiência traumática, e nesse caso, trata-se de falar em nome de uma 
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experiência compartilhada igualmente por muitos exilados, com a qual o narradoridentifica 

em seu estado de exiladae do qual precisa se afastar para poder sobreviver. ―O impacto 

corporal, psíquico, afetivo do trauma e suas consequências, as maneiras em que um trauma 

pode lembrar, ou reativar, os efeitos de outra, excede os limites dos tradicionais arquivos 

históricos e metodologias‖ (HIRSCH, 1992-93, p. 104). 

Este episódio é bem típico das situações em que a dor psíquica mantém vinculada nas 

manifestações da dor física. Pollack (1992) sinaliza que, na construção identitária de um 

sujeito exista um ato falho, o hábito que o individuo tem em desconsiderar o outro, e conclui 

que ninguém pode construir uma autoimagem isenta de mudanças, de transformação feita em 

função de outros, e que, a construção da identidade é um fenômeno que se produz em 

referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Destarte, a atribuição 

que Mercado dá a experiência do outro é parte de sua própria experiência. 

Assim, o essencial na rememoração da experiência não é exatamente como se deu 

essavivência, o cerne da ação, mas o tecido de sua rememoração, trazer os fatos do passado 

para o presente, que se fortalece na ação ao fazer da experiência do passado uma referência de 

transformação para o presente e a possibilidade de construir um futuro. Segundo Gagnebin 

(2009) o indivíduo recolhe de sua própria história a dimensão de uma experiência que 

ultrapassa seu ―eu‖ individual. E, assim uma história só se torna digna de relato ―quando 

perde seu caráter exclusivamente privado e se transforma no relato de um passado que não lhe 

pertence em particular, mas que também pertence aos outros‖. (GAGNEBIN, 2009: 133 - 

139). 

Nessas conjunturas contar a história dos vencidos e dos mortos consiste em fazer o 

mapeamento da linguagem, seguir os rastros, cujo fim é ressignificar a experiência, recapturar 

o vivido. E, é o que justamente escapa e esquiva de qualquer possibilidade do vocabulário, a 

fragilidade contida nas palavras, por mais preciosa que pareça sua fidelidade, dar conta da 

experiência. Como Hirsch (1992-93: 105) reafirma continuamente o termo"memória" é tido 

como um termo tão espaçoso analiticamente, e "estudos de memória‖ como um campo de 

investigação têm crescido exponencialmente nos meios acadêmicos e de popular importância 

na última década e meia, eles têm, em grande parte, sido alimentada pelo caso limite do 

Holocausto e pelo trabalho de (e sobre) o que veio a ser conhecido como "a segunda geração" 

ou "as gerações depois‖. 

Experienciar seria desse modo, para nosso frágil entendimento, não apenas 

compreender e a tudo nomearmos, mas o de aproximarmos, transpor os limites impostos à 
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linguagem, ir além das possibilidades da palavra.Nesse sentido, a memória é o elemento 

conservador da escritura do trauma, apoiados em conceitos formulados por Seligmann-Silva 

(2008, p.75), e mantém seu momento iluminista, o de se resguardar a história do 

negacionismo, preservar as imagens do passado como elas de fato ocorreram. 

A escrita que envolve a experiência de uma pós-memória é a escritura do desastre, 

daquilo que se retira de determinados experiências traumáticas, assimilando-as à sua própria 

experiência, ou como Hirsch (1992-93: 105) acomodou-se a partir de algumas denominações: 

"História de Guerra‖, "Os Filhos das Trevas", "LosingtheDead", "Lullabies Trevas", 

―Cinquenta Anos de Silêncio", "Depois", "Guerra do papai", bem como ensaios acadêmicos e 

coleções como ―Filhos do Holocausto", "Filhas da Shoah", "Shap Perdição‖, "Velas 

Memorial", "Na sombra do Holocausto", e assim por diante. 

Para Seligmann - Silva (2005) o sobrevivente dessas catástrofes é caracterizado por 

uma situação crônica de angústia e depressão, marcada por distúrbios de sono, pesadelos 

recorrentes, apatia, problemas somáticos, anestesia afetiva, [...] incapacidade de verbalizar a 

experiência traumática, culpa por ter sobrevivido. As palavras teriam assim, a função de 

nomear sentimentos, emoções advindos de experiências vividas, captar os sentidos que vem 

de dentro da alma.  

Nesse estado de total incompletude, de angústia geralizada, Diante do processo de 

reconstituição do evento, Bataille (1973) fala das experiências de narrar, do poder que as 

palavras possuem quando postas em discurso e no excesso repetitivo da história. A verdade 

tem em si o poder de se libertar, caso contrário, o melhor seria, "encerar-se, apagar as luzes, 

permanecer com esse silêncio suspenso em que surpreendemos o sonho de uma criança. Com 

um pouco de sorte, advertimos que favorece o retorno a tal estado, e que aumenta sua 

intensidade" (BATAILLE 1973: 25). 

É regra geral que vítimas de eventos traumáticos, como o regime ditatorial na América 

Latina, a Shoah, as grandes guerras trouxeram em si experiências inenarráveis de quem viveu 

sob o signo da dor, indivíduos que carregam em seus semblantes o sofrimento, pois estiveram 

no limiar da morte, e poucos conseguiram sobreviver, e, interiormente aproximam nosso 

mundo vivo com este outro mundo, para nós ainda desconhecido, mas comum a todos que 

partilham da mesma dor; a proximidade com a morte. A pós-memória comumente tem sido 

empregada para denominar os casos das vitimas do Holocausto, estendendo às vítimas da 

ditadura na Argentina, descreve o caso dos filhos que reconstituem a história de seus pais, 

apoiados nas memórias deles, mas não só nela. ―A pós- memória, que tem a memória nos eu 

centro seria a reconstituição memorialística da memória de fatos recentes não vividos pelo 
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sujeito que os reconstitui e, por isso, Young a qualifica como ―vicária‖‖ (SARLO, 2007, 

p.93).  

 Nesses encontros em grupos, a memória de um é a memória de todos, cumprindo 

assim, o que denominamos no texto de pós-memória. Isto significa compreender a experiência 

do exílio, não só como uma experiência individual e, por conseguinte, interior, mas, como 

uma experiência coletiva, constatar por meio da narrativa também a ligação aos processos 

políticos da América Latina, que em sua amálgama, significa perdas. Mercado fala do fio 

contínuo relacionado às suas memórias com as de Mario Usabiaga, e de como suas relações 

foram intensificadas no contato com a vida doméstica, os ensinamentos culinários. Na ação de 

rememorar, a personagem fala de um ―cemitério vastíssimo‖ ali havia todo tipo de mortes e 

mortos (MERCADO, 2011, p, 48). Assim:  

Nenhum, em particular, se projetava, nem fazia esforço para instalar-se em 

mim de maneira predominante; estavam ali à espera deuma espécie de 

seleção de minha consciência, como se apenas pretendessem ter uma 

legitimidade nessa primeira página que eu escrevia, [...]. Porém, o que é 

mais estranho nessas figuras fora de meu alcance é que não desfraldavam 

suas histórias grandiloquentes, mas deixavam sentir, em sua pura 

singularidade, as posturas, as palavras e os atos menores que haviam tido 

alguma significação para mim, os gestos mais representativos, por assim 

dizer, que os unia a mim (MERCADO, 2011, p. 48). 

 

Levando-se em consideração que as memórias de um indivíduo não são peculiaridades 

de si mesmos, que nenhuma lembrança pode ser dissociada da lembrança da sociedade, 

Halbwachs (1990), lembra que, necessariamente, isso não significa que estejamos negando o 

caráter individual da memória, mas o mesmo conclui que, ela está enraizada dentro dos 

quadros diversos que a simultaneidade ou a contingência reaproxima momentaneamente. 

Está em questão a diversidade de percepções do mundo, que depende do acesso à voz 

e não é suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de fala. Entretanto, o 

resultado de pensar em ―representar‖ é, precisamente, articular com a voz do outro. Falar em 

nome do outro é sempre um atuação politica, às vezes legítimo, é participar de um poder 

delegado pelo discurso do outro. Ao se impor um discurso, é comum que a legitimação se dê 

a partir da justificativa do maior aclarar, maior competência, e até maior eficácia social por 

parte daquele que fala. Ao outro, nesse caso, resta calar. Se seu modo de ―dizer‖ não serve, 

sua experiência tampouco tem algum valor. 

Nesse caso, as memórias seriam no entendimento de Jean Duvignavo, na introdução 

do livro A memória Coletiva de Maurice Halbwachs, construções dos grupos sociais, e sendo 

assim, são eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa memória será 

preservada. Desse modo, para Duvignavo seria então a rememoração pessoal que se encontra 
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situada na encruzilhada das malhas de solidariedade múltiplas dentro das quais estamos 

engajados (HALBWACHS, 1990, p. 14).  

A memória coletiva, que correspondem à vida dos grupos, a lembrança é por assim 

dizer, da fronteira e do limite, e como tal, ela se coloca na intersecção de várias correntes do 

pensamento coletivo, o que explica a dificuldade de lembrarmo-nos de alguns acontecimentos 

que apenas se aplicariam às nossas lembranças, sem a presença do grupo. A sucessão dos 

eventos individuais ajuda a situar a aventura pessoal da memória, dos quais resultam 

mudanças que se produzem em nossas relações com os grupos com os quais estaríamos 

misturados, e nas relações que são por consequência, estabelecidas entre esses grupos.  

Em Estafeta, Mercado relata fragmentos da história de Ovídio Gondi, espanhol, 

refugiado, republicano, socialista, chegado ao México em 1939. Com a recusa de Gondi em 

retornar à sua pátria, Astúrias, a narradora empreende uma viagem à Espanha e se 

compromete chegar até Astúrias, ao vilarejo de Gondi como um gesto de carinho, de afeto e 

restaurar a memória do amigo, contar-lhe tudo o que havia visto: ―Cheguei às neves 

asturianas, em uma madrugada, [...], as nuvens saíam, com efeito, de nossas plantas, e as 

rodas faziam-nas girar a empurrões até o fundo dos precipícios‖ (MERCADO, 2011, p. 97). 

Sarlo (2007: 93) coloca que, embora muito próximo, o passado chega ao presente, e nesse 

caso, é preciso também admitir que toda experiência do passado é vicária, pois implica 

sujeitos que procuram entender alguma coisa colocando-se, pela imaginação ou pelo 

conhecimento, no lugar dos que viveram de fato. Toda narração do passado é uma 

representação, algo dito no lugar de um fato. 

Há momentos em que o texto Em estado de memória não só incorpora ao vivido, mas 

também passa a ser a forma mais forte da lembrança, e pode ser observado ainda no referido 

capítulo, outro exemplo, bastante significativo da transposição da memória do narrador 

utilizando do discurso, seria a reconstituição da memória do amigo Gondi, na viagem que ela 

(Mercado) fez em seu lugar à Espanha para reconstruiras lembranças do amigo, e assim fazê-

lo reviver Astúrias: ―Acredito que não suportaria, física e mentalmente, o regresso a Astúrias. 

No mundo das lembranças, Astúrias permanece como uma espécie de território mitológico‖ 

(MERCADO, 2011: 95). Ela faz-se instrumento de reconciliação e reapresentação entre 

Gondi e sua cidade natal. "Voltar em seu lugar e contar-lhe o que havia visto; [...], acreditei 

poder devolver-lhe algo de sua história" (MERCADO 2011: 97). E assim, reconstituíram-se 

partes da memória de Gondi, quando o mesmo descreve as nuvens de Astúrias, percebe-se 

que essa é uma das lembranças prazerosas que ele guarda do seu país: 
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Você esteve lá. [...]. A entrada pelo porto de Pajares é irreal, quase sub-

realista. Não se entra em Astúrias, descende-se. O primeiro tropeço é nas 

nuvens, que não estão sobre a cabeça, mas debaixo dos pés... É preciso 

atravessar as nuvens para encontrar os vales e as montanhas. Tudo isso é 

irreal e assim permanece na lembrança (MERCADO, 2011: 95). 

 

Mercado não só pretende reconstituir o lugar perdido, mas, recuperar a imagem dos 

desaparecidos através de relatos de pessoas sobre os mortos e apesar dos oito anos 

transcorridos desde então, os efeitos dessa viagem, chamada por ela como uma "viagem 

temerária", e que constitui ainda para Mercado como marcas vivas, das quais segundo a 

autora: "não consigo imaginar com quais reservas me lancei a essa peregrinação em busca de 

desterrados, pessoas bastante golpeadas que haviam perdido filhos, haviam enviuvado, ou que 

haviam sobrevivido às matanças por acaso" (MERCADO, 2011, p. 99).  

A peregrinação até Astúrias, como representante, era o principio da própria 

reconciliação de Mercado com o seu país, a Argentina, principiando no íntimo certa 

melancolia, a personagem sente o não pertencimento e reafirma seu estado de 

desenraizamento, de seus vazios: "a guerra continua igual, nada se concluiu, ele não volta, 

mas tomei a estafeta e, sem perceber naquele momento, [...], iniciei meu regresso prematuro à 

Argentina, na própria Espanha" (MERCADO, 2011: 100). Figueiredo esclarece a respeito da 

hipótese de que os princípios são adquiridos, que: ―o hábito de conhecimento dos princípios 

será adquirido, e a sua fonte de aquisição será a sensação, através da indução‖ 

(FIGUEIREDO, 1993: 47).  

Para Marianne Hirsch: 

Estes termos revelam um número de hipóteses controversas: que os 

descendentes dos sobreviventes (das vítimas, bem como dos autores) de 

grandes eventos traumáticos tentam conectar tão profundamente a 

lembranças da geração anterior do passado que eles precisam chamar de 

memória de ligação e, portanto, que, em certas circunstâncias extremas, a 

memória pode ser de fato transmitida àqueles que não estavam realmente lá 

para viver um evento. Ao mesmo tempo, portanto, assume-se, esta memória 

é recebida distinta do recall de testemunhas contemporâneas e participantes. 

Por isso a insistência no "post" ou "depois" e os muitos adjetivos de 

qualificação que tentam definir tanto um ato especificamente Inter e 

transgeracional de transferência e os efeitos secundários de ressonância de 

trauma. Se isso soa como uma contradição, é, na verdade, uma, e eu acredito 

que é inerente a este fenômeno (HIRSCH, 2008, p. 106). 

Tununa Mercado firma seu compromisso com a história, mas, sobretudo, com os 

ideais de militante, outorgando para si o papel de transmissão do que foi a experiência 

marcada pelo autoritarismo e da repressão política, o que significou a intempérie em sua 
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individualidade e no conjunto para o povo argentino. Em estado de memória é um texto que 

prende a experiência em todos os ângulos e lados, sem, no entanto, poder prendê-la por 

completo, sempre fica um interstício, é um relato que fala da impossibilidade de encontrar 

repouso, sendo justamente essa impossibilidade que leva a autora em busca de sua memória.  

Os vinte e cinco anos do golpe da ditadura da América latina foram recordados 

coletivamente por um grande número de pessoas, dentre eles jovens que haviam vivido direta 

ou indiretamente a experiência da tortura e de sua condição de exilado, alguns deles 

chegavam ao exílio ainda pequeno, inclusive muitos nasceram no exílio, então como podiam 

se afirmar enquanto argentinos? Como podiam estar imbuídos do sentimento de patriotismo?  

Ainda que não quisessem a memória ou uma pós-memória age nesses indivíduos como um 

canal direto de ligação de sangue, herdeiros dos mecanismos de transmissão de uma memória 

de seus pais e familiares, que interiorizava pelo contato direto, mesmo que eles não 

houvessem sido perseguidos, torturados, vivia todo dia o terrorismo de estado como uma 

experiência própria, pelas descrições dos seus.  

Esses herdeiros construíam identidades que lhes foram usurpadas, identidades que 

oscilavam entre mexicanas e argentinas, eles só podiam se afirmar como filhos de exilados, 

filhos dos desaparecidos, filhos da guerra e herdeiros de uma cultura de memória do trauma. 

Assim, ―Partes do Postmemory são camadas desses outros "posts" e sua ―tardia-ness‖, 

alinhando-se com a prática de citação e de mediação que os caracterizem, marcando um 

momento especial end-of-century/turn-of-century de olhar para trás, em vez de seguir em 

frente e definir o presente em relação a um passado conturbado em vez de iniciar novos 

paradigmas‖ (HIRSCH, 2008, 106). 

São fatos históricos que independe de o sujeito ter estado ou não ali, uma vez que essa 

memória é vinculada ao seu modo de viver dia - a - dia através do sistema cultural que garante 

a permanência dessa memória advinda da experiência: desde a evocação dos mortos, a 

impossibilidade de um retorno, a vergonha e a humilhação por serem obrigados a se exilarem 

fora do seu país.A utilização de discursos que remetem às lembranças é o instrumento de 

reconstituição de acontecimentos obscurecidos, como crimes praticados em regimes 

ditatoriais da América Latina.  

A troca da experiência traumática entre os indivíduos que a viveram diretamente ou 

por tabela é uma maneira de afirmar que a história não morreu, e muitas delas ainda 

continuam submersas no esquecimento, conhecidas como ―memória subterrânea‖ que 

conseguem invadir o espaço público, e reivindicar sua história, similares a elas, a ―memória 
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pós - trauma‖ trabalha nesse propósito de serem ouvidas e terem seu espaço e 

representatividade na literatura e na história.  

Assim, torna-se possível tomar como válidas observações de Halbwachs (1990) em 

sua análise sobre a construção da memória coletiva: Outros homens tiveram essas lembranças 

em comum comigo. Momentos em que Mercado utiliza da primeira pessoa do plural 

colocando a pessoa do outro em seu discurso: ―eram esses finais recoletos de domingo, com 

uma perspectiva de tempo acinzentado e horas que apertam o coração, porque a impregnação 

que essa história produzia criava em nós, sem que aflorasse à consciência, uma densa fusão de 

nostalgias‖ (MERCADO, 2011: 135). Muito mais, eles me ajudam a lembrá-las: para melhor 

me recordar, me volto para eles, adoto momentaneamente seu ponto de vista, entro em seu 

grupo, do qual continuo a fazer parte, pois sofro ainda seu impulso e encontro em mim muito 

das ideias e modos de pensar a que não teria chegado sozinho, e através dos quais permaneço 

em contato com ele (HALBWACHS, 1990, p. 27). 

Quando se narra aquilo que foi vivido, o que é expresso na narrativa é a experiência de 

uma ação; no outro caso, quando se observa de fora, o que se mostra é a experiência que foi 

proporcionada pelo olhar lançado à ação que está sendo praticado ou mesmo vivido por 

outrem, o ―pós‖, de outra memória, o que se torna aceitável caso haja um nível de 

aproximação mais psicológico e não profissional entre as narrações. ―fuzilaram-no três anos 

depois de terminada a guerra, imagine o senhor‖, e foram nos levando pela rua uns metros até 

nos fazer entrar em sua casa, compelida pelas lembranças que havíamos desbarrancado em 

sua memória. (MERCADO, 2011, p. 98-99).  

Desse modo, torna-se possível narrar a ação de dentro dela, ou fora dela. Em ambos os 

casos, cabe uma representação. ―Agarrava um, soltava o outro, a três e a quatro ela os 

colocava em leque, abre e junta como um baralho; não é sempre que se dão essas ocasiões na 

vida de uma viúva, solitária, com filhos para criar pela vida toda‖ (MERCADO, 2011, p. 98-

99).Halbwachs (1990: 50) acredita que utilizar dos elementos das lembranças pessoais, que 

parecem não pertencer a ninguém senão a nós mesmos, que podem se encontrar em meios 

sociais definidos e ali se conservarem, que os membros desses grupos (de que não cessamos 

de fazer parte) saberiam descobri-los e no mostrá-los se o interrogássemos como seria 

necessário, nesse caso, a família da qual sempre fizemos parte. A essa intrínseca relação 

Halbwachs diz que: 

A sucessão de lembranças, mesmo daquelas que são mais pessoais, explica-

se sempre pelas mudanças que se produzem em nossas relações com os 

diversos meios coletivos, isto é, em definitivo, pelas transformações desses 



87 

 

meios, cada um tomando a parte em seu conjunto (HALBWACHS, 1990, p. 

51). 

 

E, escrevendo Em estado de memoria, Mercado elabora o relato de uma história de 

vida pessoal, mas que, ao mesmo tempo, só poderia ser recuperado como uma história social e 

coletiva, ela se restaura como matéria que já se dissolveu na estranheza de outros nomes, na 

medida em que se podem ler os outros nomes, sua história, se converte na historia de cada 

exilado: ao dizer sobre si e sobre os outros, ela assinala suas próprias feridas e carências, 

mostra como não são exclusivas, mas compartilhadas com os outros também. Sarlo (2007: 95) 

esclarece que se convenciona chamar de pós-memória o discurso em que há o envolvimento 

da subjetividade de quem escuta o testemunho de um pai, de uma mãe, ou sobre eles. No caso, 

a memória de Pedro sobre sua vida, constitui aqui em uma pós-memória, e quando relatada á 

Mercado, é por assim dizer, a memória da pós-memória. 

O motivo que teria levado Andrés a viver sua intempérie diga-se é devido ao trauma 

por ter perdido seus pais, mortos, em um acidente de carro, não se recompondo do golpe da 

perda dos pais de forma tão violenta. Com certa peculiaridade à história de Andrés, a autora 

se enxerga em circunstâncias semelhadas, quando não consegue refazer-se do trauma; 

recuperar sua identidade. Insurgiu segundo o personagem a vontade de relatar a história de 

Andrés. Assim, como afirma Mercado (2011: 188) o interesse pelo homem da praça a coloca, 

sem que ela perceba ou mesmo queira em estado de emergência, ―produzia em mim uma 

emoção literária em seu sentido mais latejante, a que você sente quando, num texto, tropeça 

numa revelação contundente sobre o ser, e essa revelação, erigida como um limite alarga a 

consciência do desamparo e afina a percepção sobre a morte‖ (MERCADO, 2011, p. 188). 

Se em algum momento nos pareça que somos inteiros, a ideia de possibilidade de 

plenitude, e não fracionados, é justamente pelo fato de que construímos, por meio da 

narrativa, uma identidade lógica, e de criarmos a ilusão de preenchimento das lacunas da 

memória com a imaginação. Mesmo porque, quando nos chega o esquecimento, perde-se uma 

parte que é intrínseca do indivíduo: sua identidade e o sujeito perde a referência que tinha de 

si mesmo. Daí que incide a recorrência da imagem do outro para preencher os vazios de nossa 

memória.  

 

Essas obsessões perfeccionistas que me impressionavam em outras pessoas, 

durante uma época, chegaram a ser próprias a mim, como se eu admitisse 

que, ao ter aceitado as correções que os outros me faziam, eu mesma me 

munia de um estatuto e de normas para aplicar, por minha vez, sobre os 

demais (MERCADO, 2011, p. 52). 
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Da mesma forma como o personagem perdeu seu lugar em seu país com os sucessivos 

exílios, Andrés, o homem da praça, tampouco reconhece um lugar como lar ou bens fora do 

espaço daquela praça. A personagem mostra ter um fascínio hipnótico pelo homem da praça, 

que vive e dorme em seu banco e que passa os dias escrevendo em um caderno apoiado sobre 

os joelhos: "todos os dias eu tenho observado este homem durante todo fevereiro e parte de 

março, e sempre estava prestes a perguntar quem ele era, o que faz, por que a circunstância de 

escritor" (MERCADO 2011, p, 183).  

Mercado apresenta um traço essencial no texto sobre memória, constitui - se 

exatamente na recuperação de outras memórias numa perspectiva mais pós- moderna, na 

construção de memórias alternativas, ou como afirma Hirsch (1992-93: 106), ―pós-memória‖, 

e ainda Postmemory não é um movimento, método, ideia ou, eu vejo, sim, como uma 

estrutura de transmissão Inter e transgeracional de conhecimento traumático de ponta e 

experiência. É uma consequência da recordação traumática, mas (ao contrário de pós-

traumático) a uma remoção de gerações. Mercado utiliza memórias que não são suas, 

simplesmente estas lhes foram relatadas. Nesse quesito, qual seria a relevância dessas 

memórias? Como elas se constituem presente no texto Em estado de memória e como ela se 

materializa na narrativa. 

A memória emerge a partir do grupo que ela tem o poder de unir, o que corresponde 

dizer que existem tantas memórias quantos grupos existirem, sendo por natureza múltipla, 

coletiva, plural e individualizada. No capítuloVisita guiada, Mercado narra a traumática cena 

da fuga de Paris (dele, do pai e da mãe), a separação da mãe e o posterior reencontro, que por 

mais que tenha sido feliz, não foi o suficiente para apagar as sequelas do trauma vivido. 

Podemos observar como o exilio de Pedro, assim como o próprio exilio de que trata a 

personagem é uma história sem começo e fim, não tem um ciclo que se fecha, é uma 

experiência que dura toda a vida. Tununa Mercado se fascina especialmente por a tragédia 

que envolve Pedro e sua família. Mercado se refere a ele como um "refugiado espanhol, mas 

de difusa nacionalidade":  

A cada instante, encontrava essa possibilidade de restabelecê-lo, porque não 

deixava de corrigir e de retificar, nada estava nunca completo para ele, nada 

era perfeito nem justo. Assim sempre dizia não ao que afirmava, e sim ao 

que negava, pondo no centro o que estava empurrando para a esquerda ou 

para a direita (MERCADO, 2011, p.130). 

 

Uma historia dentro da história de Mercado, a memória da memória, que tem valor 

como uma segunda memória, é o relato da vida de Pedro, ―grudou-se, por assim dizer, aos 

argentinos na ocasião, mas poderia ter sido aos uruguaianos ou chilenos, e fez-se do grupo 
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como um próprio‖ (MERCADO, 2011, p. 127). Tununa Mercado o conheceu durante o seu 

exílio no México. Por um infeliz acaso o filho perdeu-se de seus pais aos sete anos de idade, 

em plena guerra, durante uma fuga da cidade de paris durante a ocupação, isso porque como 

refugiados estavam na mirra dos alemães nazistas. Separados de modo que durante vários 

meses o menino viveu a angústia da orfandade até que outro acaso voltou a reunir sua família 

perdida. A autora relata este fato para assimilar a perda e a impossibilidade de curar certas 

feridas. ―Vários meses depois, quando as sequelas dos desaparecimentos já eram irreparáveis, 

a mãe encontrou o filho, mudo, pálido, desencaixado pela perda, incapaz de ter assimilado 

quaisquer das explicações que seus protetores lhe davam para contentá-lo‖ (MERCADO, 

2011, p.128). 

No momento feliz do reencontro da mãe e de Pedro com seu pai, o reencontro que 

culminaria numa possível felicidade, não conseguiu repara a dor nem no menino, no pai ou na 

mãe. Pedro não era o mesmo menino de quando foi perdido. A dor o transformou 

imperceptivelmente em outro. ―Pedro passou a vida esperando a mãe, que havia ido buscar 

água, e ela procurando o filho, que seguiu para o sul‖. (MERCADO, 2011, p.129).  

Mercado relata tal qual como lhe foi transmitida a memória de Pedro, como se deu a 

fuga da cidade de Paris (ele, o pai e a mãe), a separação da mãe por tempo indeterminado, e o 

posterior reencontro, que por mais que tenha sido feliz, não foi o suficiente para apagar as 

sequelas do trauma vivido. Como pode ser visto no texto Em estado de memória, ―mas, o 

aparente final feliz, a reunião familiar, não conseguiu mitigar os danos do menino, nem 

mesmo do pai, nem, sobretudo na mãe. Pedro passou a vida esperando a mãe, que havia ido 

buscar água, e ela procurando o filho, que seguiu até o sul" (MERCADO 2011, p.127).  

O relato da experiência ressignifica no presente uma memória transformada em 

discurso, ou seja, uma experiência de pós-memória. Sarlo (2007: 25) argumenta que, a 

narrativa de uma experiência está associada ao corpo e a voz, na presença real do sujeito, na 

cena do passado e na impossibilidade de o indivíduo sair ileso de uma vivência traumática, 

sem dela retirar a experiência. Assim como, afirmar essa experiência sem o elemento 

narrativo, uma vez que, somente por meio da linguagem é que se torna possível libertar o 

aspecto silencioso da experiência. 

Para Sarlo, no que se refere à construção identitária, a pós-memória cumpre as 

mesmas funções clássicas da memória: ―fundar um presente em relação a um passado. A 

relação com esse passado não é diretamente pessoal, em termos de família e pertencimento, 

mas se dá através do público e da memória coletiva produzida institucionalmente‖ (SARLO, 

2007, p. 97). 
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Como pode ser visto no texto Em estado de memória, ―mas, o aparente final feliz, a 

reunião familiar, não conseguiu mitigar os danos do menino, nem mesmo do pai, nem, 

sobretudo na mãe. Pedro passou a vida esperando a mãe, que havia ido buscar água, e ela 

procurando o filho, que seguiu até o sul" (MERCADO, 2011, p. 127). 

Sarlo (2007: 36) acredita que, a experiência não pode ser representada em sua 

totalidade, tudo o que significou para o sujeito, pois se trata de uma matéria-prima em que o 

sujeito testemunha é menos importante que os efeitos morais de seu discurso. No momento da 

escrita o que se restaura não é o sujeito do testemunho do campo, mas é uma dimensão 

coletiva que, por oposição e imperativo moral, se desprende do que o testemunho transmite. 

As memórias de Mercado, uma vez reveladas, passam a ocupar outro espaço dentro do 

limite familiar tornam-se coletivas, Maurice Halbwachs (1990) reflete sobre essa questão, e 

afirma que o ato de recordar é efetivado por uma memória social, ou seja, as lembranças, 

mesmo as mais individuais, são coletivas: ―Cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e 

que este lugar muda segundo as relações que mantenho com outros meios‖ (HALBWACHS, 

1990, p. 51). 

A memória é um construto do presente a partir de vivências ocorridas no passado, 

transformada pelo pensamento em imagens, palavras. Podemos inferir desse modo que, todo 

material arquivado, seja fotos, cartas, diários e tudo o que pode ser evocado do passado, pode 

ser entendido como prova documental, e nesse caso, ricos em vestígios humanos de uma 

memória. Para Marianne Hirsch (1992-93) ―O impacto corporal, psíquico, afetivo e de trauma 

e suas consequências, as maneiras em que um trauma pode lembrar, ou reativar, os efeitos de 

outra, excede os limites dos tradicionais arquivos históricos e metodologias‖. Lembrar o que 

foi vivido e presenciado, o horror das ditaduras, e não perder assim a identidade coletiva, os 

mesmos ideais pelos quais lutaram. ―Não se pode dizer mais do que isso do transcurso dessa 

grande tragédia na qual esta vida se viu envolvida: abandono, reencontro, morte final‖ 

(MERCADO, 2011, p. 50).  

Segundo Halbwachs (1990), as lembranças reais e fictícias acabem sempre se 

confundindo, o que significa que a forma como os fatos são rememorados nem sempre 

corresponde exatamente à realidade dos acontecimentos. As lembranças não seguem um a 

ordem linear aos erem reconectados, as lembranças envolvem aquilo que estava no centro da 

vida no momento exato em que aconteceram. Para Halbwachs (1990: 14) a memória coletiva 

situa-se na intersecção de várias séries aproximadas pelo acaso ou enfrentamento dos grupos: 
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a memória não pode ser o alicerce da consciência, uma vez que ela é tão somente uma de suas 

direções, uma perspectiva possível que racionaliza o espirito.  

Pollack (1992:03) esclarece: "Locais muito longínquos, fora do espaço-tempo da vida 

de uma pessoa, podem constituir lugar importante para a memória do grupo, e, por 

conseguinte, da própria pessoa, seja por tabela ou pertencimento a esse grupo". Clarificam-se 

a respeito da importante doutrinação ideológica, as lembranças que durante tanto tempo 

estiveram confinadas ao silêncio, transmitidas de uma geração à outra, oralmente. E, apesar, 

desse extensivo silêncio sobre o passado, que longe de conduzir ao esquecimento, antes, a 

resistência que uma sociedade civil impotente, opõe ao excesso dos discursos oficiais. Avelar 

assevera que: ―[...], o esquecimento pós-ditatorial é facilitado na medida em que a narração da 

atrocidade tem lugar numa linguagem que não se pergunta por seu estatuto retórico e político‖ 

[...]. Trata-se de um efeito narcótico‖ (AVELAR, 2003, p.83).  

E tem como função, perpetuar, ligar, seja voluntariamente ou involuntária a memória 

de uma sociedade. E assim: 

Museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, 

tratados, processos verbais, monumentos, santuários, associações são os 

marcos testemunhais de uma outra era, das ilusões da eternidade [...]. Os 

lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória 

espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações 

não são naturais (NORA, 1993, p. 13). 
 

Vimos anteriormente, que o relato tem sido de grande significância ao que se refere 

aos acontecimentos ocorridos nos anos de autoritarismo, e como forma de pagamento da 

dívida perante a sociedade, fica-se o dever de contar para lembrar, para que ações bárbaras 

não voltem a se repetir na história da humanidade; narrar como uma possibilidade de esvair-se 

do fardo que é a memória. Benjamin (1997) já havia chamado a atenção para a existência do 

conformismo da tradição, e discutiu a recuperação de um passado pregresso podia 

provavelmente ter sido tratado como um aparelho de resistência à alienação do presente, no 

entanto, entende que a ação em asseverar intacto um passado implica também em afiançar o 

futuro. 

Halbwachs sintetiza que: 

Para confirmar ou recordar uma lembrança, as testemunhas, no sentido 

comum do termo, isto é, indivíduos presentes sob uma forma material e 

sensível, não são necessárias, [...]. Acontece com efeito, que uma ou várias 

pessoas, reunindo suas lembranças, possam descrever muito exatamente os 

fatos ou os objetos que vimos ao mesmo tempo que elas, e mesmo 

reconstituir toda a sequencia de nossos atos e de nossas palavras dentro de 
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circunstâncias definidas, sem que nos lembrássemos de tudo aquilo 

(HALBWACS, 1990, p. 27). 

 

No entanto, o que é relevante não é a pessoa do discurso, de quem se fala, são todas as 

pessoas que, de algum modo passaram por transformações semelhantes, e, por algum motivo 

não puderam falar, emprestando assim, suas vozes, pois a realidade é que esses relatos 

carregam em seu bojo signos de enunciação e de destinação de um discurso, nos quais, a ação 

não está centrada em um único indivíduo, mas na memória que pode representar tanto a vida 

como a morte de outros. Isso não significa, porém, segundo Halbwachs (1990: 28) que a 

lembrança ou que uma de suas partes devesse subsistir tal e qual em nós, mas somente que, 

desde o momento em que nós e as testemunhas fazíamos parte de um mesmo grupo e 

pensávamos em comum sob alguns aspectos, permanecemos em contato com esse grupo, e 

continuamos capazes de nos identificar com ele e de confundir nosso passado com o seu. 

Beatriz Sarlo (2007: 19) analisa algumas questões pertinentes, a saber, como essa 

confiança, a confiança no imediatismo da voz e do corpo favorece o testemunho, foi 

estabelecida diante de um período conflituoso da ditadura militar. Visto que algumas questões 

não podiam sequer ser pensadas, ou eram examinadas com cautela ou afastadas á espera de 

um momento mais propício em que as condições políticas tivessem mudado. Estavam de toda 

maneira vivendo sob as condições de tortura psicológica e moral e o mundo dividido em 

amigos e inimigos, a saber, esses anos de ditadura, na Argentina e no exílio foi o que gerou a 

possibilidade de discutir sobre essa temática, mas a discursão aberta sem chantagens morais, 

só sobressaiu mesmo e a custo de muitas vidas, a partir da transição democrática.  

ParaSarlo o que conta é o testemunho daqueles que se salvaram, e nesse caso, o 

discurso do eu como testemunha é a ―matéria – prima‖ de seus leitores ou ouvintes é o que 

temos e que devem fazer algo com que lhes é comunicado e que, justamente porque 

conseguiu ser comunicado, é só uma versão incompleta. Os que se salvaram ―não podem 

senão lembrar‖ (escreve Agamben), e, no entanto, não podem lembrar o decisivo (SARLO, 

2007, p.35).No caso da Shoah, a história ―chegou para nós, nas gerações seguintes, através de 

um vasto número de fotografias e imagens meticulosamente tomadas pelos agressores 

ansiosos para gravar suas ações e também por curiosos e, muitas vezes clandestinamente, por 

vítimas‖ (HIRSCH, 1992-93, p. 108). 

 E, assim depois de passados vinte anos é que se tem o espaço da liberdade intelectual 

para falar.Para Hirsch (1992-93: 107) a pós-memória, a ligação ao passado é assim na 

verdade, não mediada pela lembrança, mas pelo investimento imaginativo, projeção, e 

criação. Para crescer com essas esmagadoras memórias herdadas, para ser dominado por 
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narrativas que precederam seu nascimento ou de uma cons-ness, é o risco de ter as próprias 

histórias e experiências deslocadas, mesmo evacuadas, por aqueles de uma geração anterior. É 

para ser moldado, no entanto indiretamente, por eventos traumáticos que ainda desafiam a 

reconstrução narrativa e exceder compreensão. Esses eventos aconteceram no passado, mas 

seus efeitos continuam no presente. 

E especialmente, aqui no caso se Em estado de Memória,Pollack (1989) acredita que 

os sobreviventes de grandes catástrofes, logo após o retorno à Pátria, permanecem mudos, 

pois vivem em um estado de afasia, relacionados às lembranças traumáticas, em estados de 

contemplação. E o silêncio que recai sobre o passado está ligado em primeiro lugar à 

necessidade de encontrar um modus vivendi, com aqueles que, de perto ou de longe ao menos 

sobre a forma de conhecimento tácito, compartilham dessa mesma lembrança 

comprometedora, e preferem elas mesmas guardar lembranças. 

A experiência do trauma estabelece para si um olhar diferençado do contexto literário, 

o de ser simulada pela escrita, ou de ser representada pela arte, seja na literatura ou na pintura. 

Como bem pincelado por Seligmann – Silva (2005:163-165) as imagens são ao mesmo tempo 

verbais e mudas. Assim como, existe a ausência de palavras diante de certas imagens, existem 

também, cenas que deixaram imagens embaçadas, traumáticas. Avelar assevera que: ―[...], o 

esquecimento pós-ditatorial é facilitado na medida em que a narração da atrocidade tem lugar 

numa linguagem que não se pergunta por seu estatuto retórico e político. [...] Trata-se de um 

efeito narcótico‖ (AVELAR, 2003: 83).  

Mercado (2011: 109) se põe na missão de rastrear a causa de sua doença, procurando 

em sua consciência os sinais do efeito alvéolo, só ali, desfraldado neste tabuleiro sempre 

noturno, poderia, alguma vez, aparecer a sensação mole e mordente e dar conta de sua 

maneira de operar sobre as ânsias, assim: 

Ali apesar do risco, eu sondava alguma cena perdida que pudesse ter 

configurado o sintoma, queria dizer encontrar no sonho o que a razão me 

negava. Essa busca não poderia ter outro lugar que o recinto de olhos 

fechados para dentro, onde a concentração é máxima, e a perda de imagens 

mínima (MERCADO, 2011, p. 109). 

 

Rastrear, a qualquer custo; pôr-se, corajosamente, nesse estado de disponibilidade, 

para descobrir, no percurso da escrita, que a sensação perturbadora provocada pela visão dos 

alvéolos pode levar a uma imagem apagada do terror. ―Esses perigos acovardaram-me 

diversas vezes ante a empreitada, [...]. Incapaz de manejá-los com discrição e prazer, optava 

pela saúde mental, como se ela fosse um caminho e o obstáculo alvéolo pudesse ser eludido 

por decisão própria‖ (MERCADO, 2011, p. 110). 
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A dor de hoje tem o poder de nos tornar contemporâneos de nós mesmos em outras 

épocas, com uma diferença qualitativa relativa a essas outras perdas, é claro, que vem 

determinar outro modo de conhecimento e consequentemente, do esquecimento que vem 

junto. ―Não deixo de pensar em Cindal, quem o terá chorado, e quem ainda o chora. Além de 

mim, quem se lembra dele, dobrado em dois. Lastimoso, produzindo sua úlcera como quem 

faz um dever‖ (MERCADO, 2011, p. 12). 

Não existe no campo da literatura, nem na arte, uma técnica capaz de narrar um evento 

catastrófico em sua totalidade, as imagens inscritas e as retratadas são insuficientes, não 

conseguem penetrar no incorpóreo para descrever o que se passa no interior do ser, sem que 

algumas incógnitas permaneçam sem respostas para o mundo, alguns quadros se manterão no 

vazio, pois, na maioria das vezes quem poderia dar-lhes uma significação, foram aqueles que 

estiveram diante da face fria da morte. Segundo Sarlo: 

 

O aspecto fragmentário do discurso de memória, mais que uma qualidade a 

se afirmar como destino de toda obra de rememoração, é um reconhecimento 

exato de que a rememoração opera sobre algo que não está presente, para 

produzi-lo como presença discursiva com instrumentos que não são 

específicos do trabalho de memória, mas de muitos trabalhos de 

reconstituição do passado (SARLO, 2007, p. 99). 

 

Dentro da psicanálise, a experiência traumática é aquela que não pode ser totalmente 

assimilada enquanto ocorre e aqueles que experienciaram algum tipo de catástrofe sofrem de 

uma intermitente reconstrução da memória, que por sua natureza estrutural, é fragmentária, 

falha, dizer a catástrofe é para muitos uma maneira de sobrevivência e reconstrução de fatos 

permissível como explicação do que foi sofrido e como justificativa da própria sobrevivência. 

E o acidente é um espaço exemplar de material que exemplifique essa situação traumática. Os 

sobreviventes do acidente, assim como, aqueles que o presenciaram, apresentam os aspectos 

psicológicos, e carregam no intimo uma relação tensa com a linguagem que o caracteriza 

como sujeito que vivenciou a experiência traumática. Muito mais que se lembrar do trauma, 

eles o reviviam. A perda provoca a necessidade de reestruturar a si mesmo para compreender 

o verdadeiro sentido dado ao que de fato tenha vivido:  

 

Recordava outra sensação que se havia produzido em mim durante um aceso 

de febre alta, há cerca de trinta anos: o quarto onde dormia, superposto como 

de costume à minha secreta recâmera de sonhos (ou de ver o que eu ouço ou 

de ver o que observo com os olhos da consciência ou da mente), foi-se 

desgrudando ela (da secreta recâmera) com lentidão como se uma força 

alheia o levantasse ou melhor como se içasse sua armação e a separasse, 
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deixando invisíveis as paredes, deixando-as apenas ―sopro‖, sem corpo, e 

deixando-me, em consequência, sem estrutura, desestruturando-me fácil e 

simplesmente, desmoronando meu eu e meu recinto (MERCADO, 2011, p. 

110). 

 

A dor que se irrompeu provocada pela perda é referente a uma dor antiga, ressurgida 

pela memória de agora, diante da cena. Alguns episódios referentes às grandes tragédias ficam 

imantados na alma, podendo ser reconhecida ou evocada anos depois de sua ocorrência, em 

ocasião da repetição de circunstâncias que contribuíram para recuperar uma determinada 

memória. Rastrear, a qualquer custo; pôr-se, corajosamente, nesse estado de disponibilidade, 

para descobrir, no percurso da escrita, que a sensação perturbadora provocada pela visão dos 

alvéolos pode levar a uma imagem apagada do terror: 

[...] os frisos que se mostram para o reconhecimento são as primeiras 

imagens vistas por mim e registradas há mais de quarenta anos, em algumas 

fotografias de campos de concentração, os quais meus pais arquivavam. 

Corpos amontoados e mortos; corpos alinhados dentro de fossas, chamadas, 

com pertinência, de fossários; entranhas de uma câmara de gás expostas num 

corte transversal (a porta foi aberta); colunas de um desfile militar nazista, os 

capacetes redondos,vistos de cima, enfileirados, em sua caixa retangular e 

quadriculada (MERCADO, 2011, p.110). 

 

Para Hirsch (1992-1993), a pós-memória reflete uma oscilação inquietante entre 

continuidade e cisão, possui uma relação intrínseca entre os descendentes das vítimas de 

grandes eventos traumáticos, que procuram conectar, complementar, rastrear lembranças de 

gerações anteriores que eles chamam de memória de ligação. Hirsch procura especificar que 

essa transmissão de uma memória repassada/transmitida aos que não estavam lá vivenciando 

os fatos, mas, no entanto, as absorveram, no momento em que foi sentida a necessidade de 

guardar traços, vestígios que remetiam a algum amigo, família, ou simplesmente buscavam 

perpetuar esses vestígios por meio de depoimentos de conhecidos.  

Mercado faz um recorte fotográfico do estado da alma que vivenciou períodos 

traumáticos. Há uma ferida que é a fonte de sua neurose e que pode detectar muito tempo 

depois de ter sofrido, como nos evidencia o parágrafo do texto Em estado de memória: 

Já de uma longínqua vigília que deve ter se produzido nos anos 1950, 

recordo que a sensação mole e polida de milhares de pequenas cavidades, 

distribuídas em fileiras dentro de uma caixa e dispostas para a implantação 

de algo, talvez de peças que eu chegava a identificar, cavidades já vazias 

dessas peças, reduziu minha pessoa a um ser minúsculo e assediado, 

enquanto o recinto se engrandecia a seu bel-prazer, como se houvesse 

ganhado uma vida própria e ameaçadora, sem mim, mas, paradoxalmente, 

em mim (MERCADO, 2011, p.108-109). 
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De acordo com Sarlo (2007: 12) ―as visões de passado‖ são construções. Isso porque o 

tempo pretérito não pode ser eliminado, trata-se de um perseguidor que escraviza ou liberta e 

sua irrupção no presente é compreensível na medida em que seja organizado por 

procedimentos na narrativa. ―Fala-se do passado sem suspender o presente e, muitas vezes, 

implicando o futuro. Lembra-se, narra-se ou se remete ao passado por um tipo de relato, 

personagens, de relação entre suas ações voluntárias e involuntárias, abertas e secretas, 

definidas por objetivos ou inconscientes‖ (SARLO, 2011, p. 12). 

Falar em uma pós-memória é para Marianne Hirsch (1992-93, p. 107) descrevera 

relação de uma geração que vieram depois daqueles que testemunharam o trauma cultural ou 

coletivo e traz para as experiências daqueles que vieram antes, as experiências que eles "se 

lembram" somente por meio das histórias, imagens e comportamentos entre os quais cresceu. 

Mas estas experiências foram transmitidas a eles tão profundamente e afetivamente a 

parecerem constituir memórias em seu próprio direito. 

No capítulo Alvéolos Mercado sintetiza uma vivência de sua infância, quando ainda as 

lembranças do terror do nazismo eram impactantes, ficando marcadas em seu consciente as 

imagens de uma fotografia que pertencia ao seu pai, reforçadas provavelmente pelas narrações 

de seu pai, sedimentando essas memórias às dele, tomando para si uma memória que é do 

outro. Confirmando, Pollack afirma que:  

[...] lembranças desse tipo são transmitidas no quadro familiar em 

associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou politicas. Essas 

lembranças proibidas (caso dos stalinistas), indizíveis(caso dos deportados) 

ou vergonhosos(casos dos deportados a força) são zelosamente guardados 

em estruturas de comunicação informais e passam despercebidas pela 

sociedade englobante (POLLACK, 1988, p.8). 

 

O reiterar da negativa é a impossibilidade de esquecer, ou seja, de continuar a viver 

como antes da experiência traumática, assim, quem escreve, escreve porque testemunhou o 

horror, e estes se colaram à pele de forma tão indelével quanto às marcas daqueles que foram 

vítimas diretas do massacre que foi a ditadura: ―Com esse esquema, o interlocutor curioso 

entendia só o que precisava entender, nunca mais além, e conversa poderia prosseguir ou 

cessar sem deixar qualquer marca‖ (MERCADO, 2011, p. 156).  

Para a geração pós-Holocausto, descreve Hirsch (2008: 108) que essas "pré-

estabelecidas" formas em grande parte tomam a forma de fotografias-imagens de assassinato e 

atrocidade, imagens de sobrevivência nua, e também imagens de "antes" que o sinal de perda 

profunda de segurança no mundo. Como "pré-estabelecidas‖ e bem ensaiadas formas pre-

emprestadas por escrito pós–memorial, arte e a exposição de alguns destas imagens ilustram 
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muito bem como o gênero pode se tornar uma potente linguagem e preocupante lembrança 

para o posgeração e sugerir uma maneira pela qual podemos teorizar a relação entre memória 

e gênero. 

Pollack (1989) assegura que lembranças dolorosas tendem a ser silenciadas e 

guardadas por quem as vivenciou, são as chamadas ―memórias subterrâneas‖, que ficam na 

memória não sendo reveladas, senão na escrita. Em geral são memórias relacionadas a algo 

doloroso ou vergonhoso, como as recordações de uma guerra, as humilhações sofridas por 

violência, ou a sobrevivência de grandes tragédias. 

Vejamos o exemplo de Pedro e de sua mãe, refugiados alemães que, fugindo dos 

nazistas na Segunda Guerra Mundial, vieram para o México e se juntaram a outros exilados 

de várias partes da América. Personifica-se um narrador que conta a partir do que lhe foi 

anteriormente narrado de uma pós- lembrança que por sua vez pertence à mãe de Pedro que 

repassou durante toda sua vida ao filho, a versão já fragmentada que conhece da história é 

aquela apresentada no discurso do outro, nos encontros de grupos, reconstituídos pela visão 

do narrador e como tal chegou até nós, seus interlocutores, dando-lhe uma nova escritura, a 

pós-memória, estudada anteriormente.  

Seria possível falar da superação da tragédia pelo ato contínuo de estar sempre sendo 

reconstituindo no discurso, o que não pode ser esquecido ou mesmo superado 

individualmente, mas dividido com outras pessoas. O caráter dessas experiências, nas 

palavras de Sarlo (2007: 26), ―fez com que a novidade só pudesse ser vivida fisicamente, nos 

mutilados, nos doentes, nos famintos e nos milhões de mortos‖. E explica, dessa maneira, a 

afirmação de Benjamin (1997) que a narração havia se extinguido e, ―dez anos depois, foi 

despejado no caudal dos livros de guerra era muito diferente da experiência que passa de boca 

em boca‖.  

Nesse sentido, a lembrança da dor anterior sofrida pelas perdas de pessoas bem 

próximas, assimiladas com o sentimento do exílio, acrescenta novas camadas ao sofrimento 

de agora, desencadeia outros tipos de sintomas, gerados por situações paralelas, como é o caso 

de absorção de histórias de companheiros de exílios, de amigos bem próximos que morreram 

por terem permanecido na Argentina: 

São todas essas situações que coadunam e ampliam as possibilidades do ser, 

disseminados por inumeráveis outras pessoas que possam vir fazer sentido 

na vida da personagem, ―não mais pensava em Cindal, um morto muito 

remoto, transbordado com generosidade pelas dezenas de outros mortos, nos 

quais eu tinha mais motivos para pensar, em muitos casos, eram muito 

próximos a mim‖ (MERCADO, 2011, p.79). 

 



98 

 

Seligmann-Silva (2005) declara: mesmo que a barbárie tenha sido extinta, os seus 

rastros ainda permanecem na ausência das palavras diante de algumas lembranças que 

permanecem intactas no indivíduo, "A violência dos traços brutais, do terrorismo de estado 

acontecia ao mesmo tempo em que a tentativa de se apagar os seus rastros" (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p.163). 

No caso das visitas a casa de León Trótski, a lembrança é uma trava que atormenta, 

porque aprisiona. Por outro lado, é por meio dela que se pode compreender o presente e se 

dirigir ao futuro. Somos aquilo que conseguimos lembrar, mas somos também aquilo que 

decidimos esquecer. Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 

memóriaespontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manteraniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariaratas, porque essas operações não naturais. É 

por isso a defesa pelas minorias, deuma memória refugiada sobre focos privilegiados e 

enciumadamente guardadosnada mais faz do que levar à incandescência a verdade de todos os 

lugares dememória. Sem vigilância comemorativa, a história depressa as varreria. São 

bastiõessobre os quais se escora. Mas se o que eles defendem não estivesse ameaçado, nãose 

teria, tampouco, a necessidade de constituí-los.  

Está em questão a diversidade de percepções do mundo, que depende do acesso à voz 

e não é suprida pela boa vontade daqueles que monopolizam os lugares de fala. Entretanto, o 

resultado de pensar em ―representar‖ é, precisamente, articular com a voz do outro. Falar em 

nome do outro é sempre um atuação politica, às vezes legítimo, é participar de um poder 

delegado pelo discurso do outro. Parece ser esta a grande questão que identificamos ao nos 

debruçarmos sobre o texto o momento no qual a autora vive a tensão entre intimidade da 

tradição vivida no abandono provocado pelos grupos desfeitos, dos quais a história, 

desritualizada, se empenha em guardar e preservar as marcas. Os lugares de memória exercem 

esta função: preservar as recordações dos grupos. 

No mais, para Halbwachs (1990) a memória coletiva tira sua força e sua duração do 

fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante eles são indivíduos que se 

lembram, enquanto membros do grupo.  Assim sendo, podemos creditar à memória individual 

uma característica intima e pessoal que interpõe a memória coletiva, que sofre uma variação a 

partir do ponto em que se posiciona o indivíduo, ―e que este lugar mesmo muda segundo as 

relações que mantenho com outros meios‖ (HALBWACHS, 1990: 51).  

É relevante que destaquemos com relação à evocação da memória, quanto ao desejo 

do esquecimento, que ambos possuem a mesma medida, reforçado pelo dever de memória. 

Podemos observar que o ―dever de memória‖ tem sido construído nas narrativas a partir dos 
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anos 70 na preservação/produção de uma memória comum. Esse aspecto traz consigo uma 

―necessidade‖ de apagamento de traços, de restos, de vestígios. Assim, cria-se um passado 

comum que vai produzir, dentre outras marcas, o esquecimento. Como o trabalho do duelo só 

pode realizar-se mediante a narração de sua história, a autora se encontra ante o dilema da 

harmonização impossível da experiência e da narrativa ―a narrativa estaria sempre atravessada 

por uma falta excessiva, imponente para capturar o duelo em toda sua dimensão‖ (Avelar 

2003: 282). 

No capítulo da Embaixada Mercado coloca no texto a sensação de experienciar 

manifestações em prol dos desaparecidos, modos de costume que as famílias tinham de 

reivindicar seus mortos, as famílias iam inteiras e sentavam seus meninos na calçada da 

alameda, o grupo era contemplado com estranheza pelos mexicanos que passavam em seus 

carros, pessoas de classe estabelecida que possuíamo hábito de ver manifestações populares, 

mas que não entendiam os clamores desse grupo, em sua maioria brancos e loiros, quase seus 

semelhantes, lançando ameaças e vaticinando o fim dos militares (MERCADO, 2011, p. 149) 

Esse é o depoimento da personagem quando fala das mães que vão à frente da 

embaixada argentina reivindicar seus mortos, filhos, genros, noras, maridos. ―Eram tantos os 

mortos, os desaparecidos, que tinham que segurar os cartazes um de cada vez ou distribuir 

seus retratos entre seis pessoas, até que optou por colocar uma grande placa com o nome de 

toda família exterminada‖ (MERCADO,2011,p. 150). Essas mesmas mães que 

protagonizaram um dos fatos políticos dos anos finais do regime militar: acorrentaram–se a 

uma das colunas de sede do consulado argentino, em um ato limite de protesto, justamente no 

dia das eleições, quando tivemos de ir carimbar nossos passaportes, em uma espécie de 

legalidade formal súbita e ridícula. 

Mercado explica que ações como essas que aconteciam dia a dia, ano a ano, foram 

abrandando ou endurecendo o coração e a vontade de muitos, sendo uma e outra coisa, o 

abrandar-se e o endurecer-se, os signos da vulnerabilidade de nossas emoções: ―Ao atos 

diante da embaixada eram obviamente catárticos, mas terminavam sendo, a longo prazo, 

patéticos recursos. De ano a ano ou de semestre a semestre, essa descarga e a ilusão de que 

nos arremetíamos contra a ditadura foram um ritual político que compensou a ausência de 

uma prática política efetiva‖ (MERCADO, 2011, p. 150). 

Tais práticas, acabavam assumindo a função de ―limpeza‖ como estivessem 

cumprindo uma sessão ritualística, e voltavam todos para suas casas mais leves, depois de 

cumprida sua caminhada. ―Nesse lugar, o lugar por antonomásia da polis e da tragédia da 

polis, muitos que haviam tomado distintos rumos de desterro se encontraram, e podiam ver 
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pessoas que vinham do Brasil abraçar pessoas da Espanha, Suécia, Venezuela. Então 

começavam – em duas ou três voltas na praça, não havia como concluir – o longo relato do 

que havia acontecido nesses anos e o reconhecimento do outro, esse par por desterro, mutante 

entre os próprios nacionais que haviam ficado no país‖ (MERCADO, 2011, p. 151). 

Os desaparecidos deste continente nos ensinam a não sucumbir ao esquecimento, seja 

ele o dito esquecimento feliz ou simplesmente o oportunista.Benjamin enfatiza também em 

seu texto sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica que o rosto do humano 

teria sido o último lugar de resistência do valor de culto das imagens que, com o abalo de 

reprodução técnica, teria migrado para o valor de exposição das imagens: ―[o] refúgio 

derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores ausentes ou 

defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos‖ 

(1985; 174). As fotos dos desaparecidos da América Latina emanam dessa aura. Uma das 

fontes da incrível melancolia que estas fotos transmitem é um intenso desejo de presença. Por 

outro lado, elas são filhas de uma era pós-aurática.  

Mas a sobrevida fotográfica dos desaparecidos nas ditaduras civil-militares na 

América-Latina tem um sentido que não tem nada a ver com este aparente milagre: muito pelo 

contrário, estas fotos estão diretamente ligadas ao que Benjamin (1985: 169) chamou de uma 

nova significação política da fotografia. As fotos de identificação, criadas no final do século 

XIX para controlar as populações, foram transformadas na América Latina em poderosas 

fontes documentais para comprovar a existência dos desaparecidos. Foram estas fotos, ao lado 

das extraídas dos álbuns de família, que ampliadas, puderam ser anexadas aos laudos 

apresentados ainda durante as ditaduras, exigindo do estado à restituição dos corpos – o 

habeas corpus que havia sido suspendido no estado de exceção que imperou em muitos países 

da América Latina dos anos 70 e 80.  

Esses relatos feitos pelo narrador do texto Em estado de memória, é uma descarga de 

adrenalina diante dos fatos ocorridos, da impunidade com os militares, que andavam como o 

general andava tranquilamente pelas ruas da Argentina.A fotografia teve um papel decisivo, 

neste quadro e dos testemunhos da Shoah, enquanto meio de resistência e oposição às forças 

do poder. Os rituais que aconteciam em frente à embaixada, são uma demonstração de como 

as imagens são convocadas para reviver o passado e os mortos e permitir uma despedida 

digna, que eles não puderam ter.Segundo a própria Mercado, uma vida na qual vai se 

transportando todo mundo nas costas, e sempre tem um que aparece em espirito, com norma e 

pedidos semelhantes.  
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Compreendemos que é através da reconstituição da narrativa, que Mercado pretenda 

recuperar o contexto de sua vida que restaurará sua experiência, devolvendo a paz interior por 

meio de uma reflexão bem cuidada de seu pai passeando pelas ruas contrastando com a 

imagem do general, cuja ferocidade provocava descargas de adrenalina e dores de gastrite 

emocional: 

[...], a imagem de meu pai, eram em síntese não só da Argentina e do terror 

que acreditávamos ter acabado, mas também de uma Argentina atual e 

permanente. A imagem contrastante que a frase convocava começou a me 

perseguir: uma cena que se apaga, que apagou a morte – meu pai pelas ruas 

de Córdoba, detendo-se em várias ocasiões durante o trajeto para 

cumprimentar e deixar-se cumprimentar pelas pessoas, enquanto nós, seus 

filhos, íamos uns metros atrás, na retaguarda de seus passos velozes. 

(MERCADO, 2011, p. 148). 

 

É como se houvesse herdeiros de mortos que, simbolicamente falando, nunca 

existiram que não pertenceram aos vivos e não podem, portanto, pertencer hoje aos mortos, 

tornando seu luto tão difícil — uma dificuldade análoga, quase uma impossibilidade, 

atormenta os familiares dos "desaparecidos" na América Latina.  

A personagem relata fatos que estão ligados de maneira análoga a sua experiência, 

mesmo não sendo a fotografia de seus filhos, seus genros, suas noras, seu marido que estavam 

ali naqueles cartazes. Não sendo, portanto, seus herdeiros diretos de um massacre; e se, 

ademais, não somos privados da palavra.  Da mesma forma ela toma para si uma dor que não 

sendo sua, faz parte também de sua experiência, persiste na tarefa de restabelecer o espaço 

simbólico onde possa articular o que Marianne Hirsch chama de "terceiro" — isto é, aquele 

que não faz parte do círculo infernal do torturador e do torturado, do assassino e do 

assassinado, aquilo que, "inscrevendo um possível alhures fora do par mortífero algoz-vítima, 

dá novamente um sentido humano ao mundo".  

A memória tem a função de arquivar lembranças que marcam de forma permanente a 

vida dos que não morreram; lembranças que por vezes são inconscientemente levadas ao 

esquecimento: "eu sondava alguma cena perdida que pudesse ter configurado o sintoma, 

queria encontrar no sonho o que a razão me negava. Essa busca não poderia ter outro lugar 

que o recinto de olhos fechos para dentro" (MERCADO, 2011, p. 109).O personagem adentra 

sistemicamente em sonhos, ou vigílias na vida de amigos que foram assassinados no passado 

e de outros exilados, fugitivos da Shoah, de seu habitat, nos hábitos mais corriqueiros, sem 

outros meios para tal narração que não seja a da recriação dos fatos que lhes foram 

compactuados.  
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E, reafirmamos ―representação‖, pois, segundo Hirsch (1992-93) esta tem uma 

continuidade, uma direção inequívoca: o evento é o início, a memória é o resultado. No caso 

das crianças de sobreviventes, a relação indexical que define memória nunca existiu. Sua 

relação com o passado baseia-se em eventos fundamentalmente diferentes por princípios 

semióticos. Nada poderia ser mais verdadeiro ou mais preciso: é claro que não temos 

"memórias" literais de experiências dos outros, claro que diferentes princípios semióticos 

estão no trabalho, claro que nenhum grau de monumentalidade pode transformar memórias 

vividas de uma pessoa para outra. 

E aí se vê que ela está falando do lugar do outro, de um vácuo provocado pelo estado 

no qual se encontra, como consequência do exílio, mas também de sua própria condição de 

expatriada, condição que a levará, assim como a outros exilados a buscarem no outro a 

própria imagem de si como patriota, uma vida interrompida de seu lugar de origem, de seu 

país. E aqui se entende que para recuperar é preciso sair do vácuo e isso exige da escrita uma 

temporalidade que lhe é intrínseca, uma linguagem que se desdobra constantemente sobre si. 

Nesse ínterim, Pollack entende que: 

[...] a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando 

se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação 

fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade. 

Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais 

superficial, mas que nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, 

para si e para os outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo 

da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos 

outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas 

também para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros 

(POLLACK, 1992, p.5). 

 

Todas as inferências a partir da experiência supõem, como fundamento, que o futuro 

se assemelhará ao passado, e que poderes semelhantes estarão em conjunção com qualidades 

sensíveis semelhantes. Se há alguma suspeita de que o curso da natureza possa mudar, e de 

que o passado não possa estabelecer regras para o futuro, todas as experiências serão inúteis e 

não poderão dar origem a nenhuma inferência ou conclusão. Portanto, é impossível que 

argumentos procedentes da experiência possam provar esta semelhança entre o passado e o 

futuro já que estes argumentos estão baseados na suposição desta semelhança.  

Sarlo (2007: 99) conclui que o aspecto fragmentário do discurso não é uma qualidade 

especial desse tipo de experiência que estaria vinculada ao vazio constitutivo, mas trata-se de 

uma característica do relato, de um lado, e do caráter da origem de suas fontes, do outro. 

Afirma, ainda que só na teoria do irrepresentável das grandes tragédias serem possível afirmar 
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a prevalência do vazio sobre a palavra. Mas, que ainda nesse caso, não se trataria de relatos 

lacunares, e sim impossíveis. E em alguns casos, que tratam de morte e repressão, essa teoria 

do vazio não poderia sequer estender seus domínios, e deveria demonstrar que a 

extensibilidade é descritivamente adequada. 

Podemos considerar o episódio marcado pela morte de Cindal, como um movimento 

de constituição da experiência que pode ser marcado por caminhos de diferentes vivências. 

Esse caminho dialético é estudado por Agamben como o caminho que a consciência realiza 

em si mesma, em seu saber e também no objeto, na medida em que, para ela, provém daí o 

objeto verdadeiro, é a isso que podemos entender por experiência. Agamben (2005: 43) 

nomeia por experiência a denominação de um traço fundamental, a sua negatividade, o seu já 

sendo o que ainda não é ainda e em alguns episódios referentes às grandes tragédias ficam 

imantados na alma, podendo ser reconhecida ou evocada anos depois de sua ocorrência, em 

ocasião da repetição de circunstâncias que contribuíram para recuperar uma determinada 

memória. 

Desse modo, a experiência dos pais ou daqueles que bem próximos chamamos de pós-

memória dos filhos ou amigos se enfrentam num cenário de conflitos. A pós-memória seria 

então, segundo Mercado, uma correção decidida da memória, e não uma trabalhosa tentativa 

de reconstituição; seria uma certeza compacta, que precisou dessa solidez porque a história 

difundida entre os filhos deveria seu um instrumento de ideologia e cultura da política dos 

anos de 1960/1970. No entanto, esse era o pensamento da época, modificado com o 

encerramento da ditadura militar, de familiares que tiveram seus entes queridos desaparecidos 

e assassinados pelo terrorismo de estado.  

Hoje, esses estudos sobre a pós-memória tomaram caminhos diferentes, atribuídas às 

normas do momento, que valorizam a subjetividade, legitimada pelas inflexões pessoais, 

situam dessa maneira, a memória em relação a identidade não meramente publica. Se essas 

memórias são priorizadas mais pelo discurso subjetivo do que representam, é certamente pelo 

fato de que, ao reconstituir uma memória precisamos levar em consideração que quem relata 

quem foi contemporâneo das vítimas narra de um ponto politico, ou segundo Sarlo (2007: 

105): ―seja porque não podem senão falar desse passado; seja porque sempre relacionam a 

dimensão familiar privada à militância‖. 

Não se trata de uma celebração piedosa das vítimas da Ditadura, mas sim de uma 

rememoração,no sentido benjaminiano da palavra, isto é, de uma memória ativa que 

transforma o presente. No entanto, as contribuições dos teóricos da linguagem e da literatura 

foram decisivas, mesmo que a questão fosse tão prática e pragmática. Tomando tais 
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considerações como referência, pode-se dizer que a vivência deste trauma – experiência de 

desamparo e da perda de referenciais identificatórios - ao tentar ser suplantada possibilita 

reflexão e um movimento de busca incessante, mais precisamente um retorno do sujeito a sua 

própria origem. Então podemos considerar que não exista de fato, uma pós-memória, mas 

formas de memórias, e como tais não podem ser atribuídas à uma visão simples entre quem 

viveu a memória e a memória que foi reconstruída pelos filhos e amigos. Isso evidencia que 

reconstruir e viver não podem ser colocados no mesmo patamar, e assim, todo passado poderá 

ser abordado como um exercício de uma pós-memória. 

O desejo de rememorar pode vir a representar o esvaziamento da experiência na 

superação do luto, na escrita pelo "luto simbólico" e, nesse caso, tanto a memória como a pós-

memória desaguariam na tentativa de suprimir a experiência traumática, o que significa dizer 

que a autora utiliza a escrita como ferramenta para o esquecimento, para enterrar, diluindo 

suas lembranças perante a fluidez da própria escrita, da construção do discurso 

memorialístico.  

Sarlo (2007: 93) coloca que, embora muito próximo, o passado chega ao presente, e 

nesse caso, é preciso também admitir que toda experiência do passado é vicária, pois implica 

sujeitos que procuram entender alguma coisa colocando-se, pela imaginação ou pelo 

conhecimento, no lugar dos que viveram de fato. Toda narração do passado é uma 

representação, algo dito no lugar de uma fato. 

Sendo assim a temática do exilio, acompanhadas de conceitos contemporâneos como 

memória e pós-memória tem-se reverberado de forma significativa, nos últimos dez anos, na 

produção cultural daqueles que direta ou indiretamente sofreram as mudanças impostas pelo 

golpe militar, revelando características particulares em cada caso, e a pós-memória teria um 

significado maior nos discursos como uma relação particular com os elementos possíveis para 

uma reconstituição, que vão incidir nos inevitáveis vazios. Daquilo que não se poderá nunca 

adivinhar, pelo fato de tê-lo vivido. Sarlo complementa, ―mas do que isso – o que se 

desconhece – não é um efeito da memória de segunda geração, e sim uma consequência do 

modo como a ditadura administrou o assassinato‖ (SARLO, 2007, p. 113). 

No caso de Mercado, o resgate da história individual e coletiva de companheiros de 

exilio que vivenciaram outro tipo de tragédia e outras ditaduras, tantos anos depois, assume a 

função de resgatar as histórias e os vínculos perdidos durante o período do regime militar, 

lutando contra o cancelamento do passado e impedindo que a catástrofe que está logo atrás 

passe despercebido. 
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3.0 A EXPERIÊNCIA RESSIGNIFICADA PELO SUBJETIVISMO METAFÓRICO 

DA LINGUAGEM 

  

Corifeu: Dize agora, se a narração não lhe for muito 

penosa [...]. 

Prometeu: Falar-te disso é doloroso para mim, mas calar-

me também me causa muitas dores. 

Ésquilo 

 

Este capítulo pesquisará a experiência do exílio, por conseguinte, seus traumas. Os 

dezesseis relatos, peculiar aos dezesseis anos de exílio de Mercado, que compõem este livro, 

representam as experiências pessoais da autora durante seu exílio. No entanto, o que de fato é 

conclusivo no texto é a experiência interior. A autora fala exclusivamente dos fatos que se 

mesclam com a narração de sua experiência íntima, dos fatos processados em sua mente, que 

refletiram no seu modo de vida, um trabalho de corpo e escrita, resultado de suas reflexões e 

expiações.  

Uma contribuição importante extraída do texto de Marilena Chauí (2002) essencial 

para elaborarmos um conhecimento primário do que seria a experiência, no sentido da 

palavra, uma definição comum: experiência, "composta pelo prefixo latino - ex - para fora, 

em direção a - e pela palavra grega peras - limite, demarcação, fronteira -, significa um sair de 

si rumo ao exterior, viagem e aventura fora de si, inspeção de exterioridade" (CHAUÍ, 2002: 

161). Outra tradução que acreditamos de alguma relevância para o texto é a proposta por 

Larrosa (2004)"A experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem 

essência ou razão ou fundamento, mas que simplesmente existe de uma forma sempre 

singular, finita, imanente, contingente‖. Buscando sua etimologia no latim experiri(provar, 

experimentar) relacionaria facilmente a palavra de acordo com Larrosa com o radical de periri 

encontrada também na palavra periculum (perigo), cujo radical per é de raiz indo - europeia e 

relaciona-se com a ideia de travessia, e secundariamente, de prova. 

Chauí (2002) faz também uma breve iniciação da palavra dentro do contexto das 

ciências, e afirma que a experiência não pode mais ser visualizada como era feito pelo 

empirismo, como passividade receptiva e resposta a estímulos sensoriais externos. Nem o 

intelectualismo, poderá percebê-la como - atividade de inspeção intelectual do mundo. Nas 

palavras de Chauí, ela será sempre o que sempre foi: iniciação aos mistérios do mundo. No 

entanto, Chauí (2002) é de opinião que a tradição filosófica jamais tenha conseguido suportar 

a ideia de que as experiências sejam um ato selvagem do querer e do poder, inerência do 
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nosso ser ao mundo, e por isso tenta nomeá-la, enquadrá-la dentro de suas pesquisas. Segundo 

Chauí fugindo ou criando novos conceitos para a filosofia, o fato é que: 

[...] a filosofia sempre procurou refúgio no pensamento da experiência, isto 

é, representada pelo entendimento e, portanto, neutralizada: tida como região 

do conhecimento confuso ou inacabado, a experiência como exercício 

promíscuo de um espírito encarnado só poderia tornar-se conhecível e 

inteligível se fosse transformado numa representação ou no pensamento de 

experimentar, pensamento de ver, pensamento de falar, pensamento de 

pensar (CHAUÍ, 2002, p.163). 

 

O discurso da experiência via representação, utilizado na narrativaEm estado de 

memória, nesse caso, é um recurso da linguagem para voltar ao passado e obter uma possível 

explicação, de um provável entendimento de como os fatos se deram, é como diriam, procurar 

uma justificativa à qual possam se apegar e o antídoto que o afaste, quem sabe, do sofrimento, 

mas, como sabemos a intensificação da lembrança do real imposto ao sujeito diante da 

catástrofe não toleraria tão fácil a ansiedade, desencadeando assim, uma grande reflexão 

acerca das vias possíveis de representação.  

A descrição da experiência no consciente mostra um padrão comum referente a 

relação que tem com o mundo, com a vida, é por assim dizer, um caminho que conduz ao 

saber, mas, por outro lado, para alcançar esse saber, a consciência tende anegativar tudo 

aquilo que crê como certezas e verdades, ao passo que vão acontecendo. Ao nivelar dois fatos 

em si repetitivos, analiticamente à luz de uma interpretação de duas vias, a tendência é que 

eles nos revelem divergentes pontos entre si, causem rupturas em uma narrativa 

aparentemente convincente, revelando suas crateras. Em tese, significa abrir suas frestas, 

mostrar suas feridas, o sujeito retoma do ponto do equívoco para arriscar-se a permanência de 

identidade, desfazer-se de suas representações e ousar firmar-se, mesmo diante das incertezas 

do presente, andar e agir diferentemente.  

Diante da impossibilidade de representar o medo, o caminho percorrido pela 

consciência natural em direção a esse saber que pensa ser o verdadeiro, aproxima do que 

chamamos de sentimento de luto, decorrente da desilusão perante o objeto e a medida, 

instabilidade gerada devido à sensação de perda permeia tanto o objeto do qual se constrói 

osaber como a medida encarregada de fornecer elementos para validar o conhecimento. Essa 

impossibilidade de sustentar o medo se mantém sobre critérios que se baseiam na definição de 

dois conceitos: vivência e experiência. Devemos lembrar aqui que os estudos da área da 

psicologia no século XX são responsáveis, em grande parte, pelo fato de que se estreite o 

conceito de experiência identificando-o ao conceito de vivência.  
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Primeiramente, sem dúvida o nome já é uma definição: refere-se ao vivido por um 

indivíduo, ao factual recuperado pela memória, à singularidade. Por experiência entendemos 

que não basta apenas o envolvimento na ação, mas também propor,a partir dela uma reflexão. 

A experiência não supõe apenas a reflexão sobre o vivido, mas sim o movimento de reflexão 

sobre o conhecimento já construído. Se a vivência em situações de traumas e medo coube a 

milhões de pessoas, a experiência do aniquilamento do outro, racionalmente administrado 

como herança para todos nós. 

Quanto aos limites impostos à experiência pela filosofia, Bataille (1973) assevera que, 

durante algum tempo, a única filosofia que conseguiu impor-se foi a da Escola Alemã, cujo 

propósito, foi o de tornar o conhecimento final uma extensão da experiência interior. Porém, 

esta fenomenologia do conhecimento é o valor de um fim que se avizinha, alcançado pela 

experiência. No entanto, à parte concedida a experiência, diz Bataille: "é justamente demais 

[...]. Os que lhe concedem essa parte devem sentir que transbordam uma imensidão de 

possibilidades, a parte que eles limitam [...]. E, neste caso, o limite é o conhecimento como 

um fim a ser atravessado" (Bataille, 1973, p. 18). 

Bataille (1973) compreende que a experiência interior não pode ter seu princípio 

fundamentado em dogmas - atitude moral –,é amoral, nem buscar se estabelecer em uma 

ciência - o saber não pode ser nem o fim, nem a origem -, ou uma busca de estados 

enriquecedores, a sua autoridade, o seu fim se constitui nela mesma. E, ainda acredita o que, 

"essa (experiência) seja uma viagem possível a todos os homens, caso não as faz, negam-se 

essa autoridade e seus valores existentes, que limitam o campo do possível" (BATAILLE, 

1973: 17). Pois,as ações que possibilitam a representação de uma experiência traumática, 

assim como, seus limites são basilares quando temos materiais de natureza fragilizada.  

Por ―representação‖ entendemos que a palavra faz alusão à apreensão de diferentes 

tipos de objetos, é por vezes, efetuada com uma intencionalidade definida, pode se enquadrar 

em uma totalidade, mas não especificamente, podemos afirmar que seja essa a totalidade. Em 

estado memória(2011) traz em seu contexto relatos que carregam em si o desejo por um 

esquecimento que nunca chega e que a mantém refém das imagens que a memória carrega em 

seu subconsciente, que a acompanha em sonhos, que a segue na escrita, e está sempre se 

refazendo na própria representação.  

Na atualidade, a informação possui esse caráter de falar pela voz do outro, de 

representar um dado momento, de transitoriedade, e esse tipo de comunicação, tem o caráter 

de expor a experiência enquanto novidade, sem que se espere dela nenhuma explicação, 

nenhum ensinamento, o que temos e o que sabemos é basicamente o que está lá, o que 
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informa. Bosi (1994) esclarece que a informação enquanto noticia "não toca no maravilhoso, 

se quer plausível. [...], não permite que o receptor tire dela alguma lição. Os nexos 

psicológicos entre os eventos que a narração omite ficam por conta do ouvinte, que poderá 

reproduzi-la à sua vontade" (BOSI 1994: 86). Corroborando com as ideias de Éclea Bosi, 

Agamben atesta que: 

[...] a ideia de uma experiência separada do conhecimento tornou-se para nós 

tão estranha a ponto de esquecermos que, até o nascimento da ciência 

moderna, experiência e ciência possuíam cada uma seu lugar próprio, o da 

experiência era o "senso comum", presente em cada indivíduo é o principio 

que julga de "Aristóteles" e a vis estimativa da psicologia Medieval [...]. 

Enquanto que o sujeito da ciência é o nous ou o intelecto agente, que é 

separado da experiência, impassível e divino (AGAMBEN, 2005, p. 26). 

 

O conceito que tínhamos de ―experiência‖ deslocou em parte de seu sentido, não se 

veem mais uma simbologia nos provérbios, as histórias se esgotam, a tradição que antes era 

passada dos mais velhos para os mais novos, foi enterrada em um tempo em que as 

experiências eram transmitidas de geração a geração (Benjamin, 1994). Na opinião de 

Agamben (2005), a experiência se tornou incompatível com qualquer tipo de certeza, caso 

uma experiência se torna calculável e certa, perde sua autoridade, assim como, não existe a 

probabilidade de que a experiência baseada numa máxima ou em provérbios possa habitar o 

mesmo campo da pesquisa científica.  

O saber da consciência é um saber provisório, que só tem valor momentaneamente, e 

vai perdendo suas certezas e verdades a cada nova imagem que vai surgindo, substituindo a 

anterior, o objeto lhe escapa e cada novo objeto que seu desejo de saber se coloca, é tido 

como uma imagem ilusória. E, a cada nova experiência, caracteriza-se como um retorno ao 

princípio gerando uma insatisfação na consciência, devido aos resultados e experimenta 

assim, a angústia entre ela própria e o que conceito que tínhamos antes por experiência.A 

consciência precisa passar pelo sofrimento de negar o limitado, para logo após conhecer a 

angústia da ameaça de morte que só pode vir a ser superada pela inquietude do pensamento 

em negar ou conservar. A morte abstrata estará personificada no transcurso de todas as 

imagens que se sucederem, uma vez que faz parte da constituição do próprio objeto e se 

renova a cada perda do objeto, sucessivamente, permanecendo nesse ciclo, enfrentar o vazio 

de negar em face de realidade conservando e a sobrepondo a cada nova experiência. 

Entretanto, para Agamben (2005: 21) a pacífica existência cotidiana em uma grande 

cidade já é o suficiente para o aniquilamento e a destruição da experiência, ou seja, esse 

distanciamento, portanto, não estaria localizado apenas na incapacidade de narrar, de 

intercambiar experiências, mas propriamente, localiza-se na incapacidade do indivíduo em 
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experimentar sua relação com o mundo, estando dessa maneira, impossibilitado de fazer 

experiências. A negação determinada é o instrumento que salva a consciência (experiência) de 

uma aniquilação permanente, para sobreviver a este ceticismo diante do resultado que se 

apresenta, precisa transcender o nada, procurar outro sentido de si mesma.  

Com o intuito de compensar os efeitos causados pelo advento industrial capitalista, a 

sociedade burguesa procura amenizar esse vácuo com um processo chamado de 

interiorização, a consciência, a supervalorização do psicológico, em substituição das 

experiências coletivas e compartilhadas. Dessa maneira, as histórias voltadas para o individual 

(psicológico) vão preenchendo as lacunas deixadas pelas histórias coletivas. Benjamin 

determina ser esse o momento em que se depara com um novo conceito de experiência, 

oposto ao da Erfahrung (Experiência), o da Erlebnis (Vivência).  

Nesse caso, a "experiência" fundamentada na filosofia, é vista por Benjamin dentro de 

uma nova perspectiva: por uma via densa, o abrandamento da Erfahrung na sociedade 

capitalista, avariando a questão da Erlebnis, experiência vivida, particularidade do indivíduo 

solitário; ao mesmo tempo em que demonstra uma reflexão sobre a necessidade de sua 

reconstrução para eternizar-se uma memória e uma palavra comum, a despeito da 

desagregação e do esfacelamento do social.  

A título de explicação, esses dois conceitos sobre a experiência estão intimamente 

ligados às referências que se tem da narrativa no decorrer de sua especulativa transição da 

experiência do sujeito e sua fissão. A experiência; a Erfahrung era o modo de vida que se 

pressupunha um mesmo universo de linguagem e de práticas sociais, o que significa dizer a 

vida particular estava interligada com a coletiva, estabelecendo um fluxo de correspondência 

em sintonia com a memória. Em contrapartida, a vivência; Erlebnis é o modo de viver 

isolado, o modo como os indivíduos na sociedade moderna paga pelos seus excessos, 

estimulados pelas vantagens da modernidade. Para Agamben, na Erlebnis, de fato, a 

experiência interior "revela-se como uma corrente de consciências" que não tem inicio ou fim, 

e que sendo puramente qualitativa, não pode ser detida, nem mensurada. (AGAMBEN 2005: 

46). É um caminho de dúvida, desespero e violência sobre si mesma que a consciência 

percorre com o intuito de elaborar um conhecimento de si própria.  

Esta experiência forma o que chamamos de consciência, consentindo que várias 

camadas de experiências acoplem-se autorizando a criação de si e de seu mundo É, com 

efeito, no pensar que a experiência se intitula, e que poderíamos denominar seu existir 

natural,a ansiedade de ir além de si mesma, que a incita para fora de uma existência 

inconsciente ou meramente natural.Este é um movimento que se sobressai ao indivíduo desde 



110 

 

as primeiras impressões que tiveram em um primeiro contato com o mundo, um evento tão 

natural quanto social e cultural. No entanto, concebemos que este caminho de elaboração da 

consciência se constrói diante das desilusões porque ela produz algo que denominamos 

exemplo, mas que podemos considerá-la como as primeiras impressões de mundo que, em 

interação com a realidade efetiva, vê-se obrigada a abandonar. 

Agamben esclarece assim que a filosofia da vida termina por delegar à poesia ou a 

mística a função de aferrar a Erlebnis, ou seja, aquela experiência pura que deveria ser todo o 

fundamento. Não por acaso, Agamben cita Dilltey, o qual teria sido levado a considerar a 

experiência vivida apenas na medida em que ela cessa de ser "muda e "obscura" para tornar-se 

expressão na poesia e na literatura, transformando assim a própria "filosofia da vida" em 

hermenêutica‖ (AGAMBEN, 2005: 46-47).  

Beatriz Sarlo (2007) acredita que algumas experiências sejam o surgimento de um 

novo fenômeno e seriam, dessa maneira, anos marcados pela tentativa da reconstituição da 

vida através da rememoração da experiência e da revalorização da primeira pessoa como 

ponto de vista. A vivência corresponde, nesse caso, à produção capitalista individual e isolada 

do trabalho industrial, mantendo-os sensíveis aos choques, invalidando a impressão 

mnemônica, que possuíam em si características de transmissão. No entanto, percebe-se ainda 

uma instabilidade, uma fratura nessa narrativa que urge pelo reconhecimento da escrita. O 

indivíduo quando despossuído de um sentido de vida, procura desesperadamente deixar suas 

marcas nos objetos que o circundam, ocasionando destarte, ora a alienação do sujeito, ora o 

aprofundamento do silêncio relacionado pela separação do público e do privado. Chauí (2002: 

166) clarifica que a experiência é o ponto máximo de proximidade e distância, de inerência e 

distanciação, de unidade e pluralidade em que o Mesmo se faz Outro no interior de sim 

mesmo.  

Para abordar o conceito sobre a perda da experiência do homem moderno Agamben 

(2005) coloca em síntese a incapacidade do homem em fazer e ter experiência a partir do 

projeto que fundamenta a ciência moderna. Ele abre uma discussão acerca da possibilidade de 

o homem moderno ter sido expropriado ou não de sua experiência. Agamben (2005) aponta a 

modernidade como principal responsável pelo fim da experiência, no sentido de uma ausência 

da imaginação que tenha sido capturada pelo conhecimento, transformando assim, a 

experiência em experimentos. O que veio em consequência foi o esvaziamento do sujeito. 

Esses sujeitos que foram desapropriados de suas múltiplas personas, deu lugar a um 

único e novo sujeito - o "eu penso" de Descartes, como um sujeito linguístico, que se 

configura como um "eu" transcendental por e através da linguagem. "O cogito de descartes é 
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simplificado aqui, como o que resta da alma depois que se despiu, através de uma espécie de 

"noite escura", de todos os seus atributos e de todos os seus conteúdos o eu sou eu" 

(AGAMBEN 2005: 40). A fenomenologia preenche uma insuficiência do eu individual 

através do que concebemos como fracassos enriquecedores, incapacidade e fracassos que nos 

mostram um sujeito percorrendo caminhos de incertezas e desesperos constantes, sentimentos 

provocados pela necessidade real de superação de seus limites terrenos na busca de algo que 

preencha o eterno vazio, sempre almejado, porém sempre incompleto, inatingível, os 

indivíduos vivem uma constante aspiração de unidade impossível, desejo de completude de si 

com o mundo intransponível dentro do próprio eu, da cisão permanentemente renovada a cada 

tentativa de superação, mal estar que perpassa todas as dimensões do homem. 

Tudo isso nos leva a crer que a autoconsciência autoriza abarcar o eucarregadode 

carência ativa, marcada pelas sucessivas perdas de referencias tais como objetos, certezas e 

verdades antes tidas como modelos irrefutáveis. O que não quer dizer que tenha ocasionado o 

fim da experiência, como foi enfatizado por Walter Benjamin. Distintamente, no indivíduo 

moderno a experiência se processa exterior ao homem, já que o indivíduo da modernidade 

comemora suas conquistas e racionalização. Agamben sintetiza "A compreensão científica da 

experiência que se efetua no experimento [...] responde a esta perda da certeza transferindo a 

experiência o mais completamente possível para fora do homem: aos instrumentos e aos 

números". (AGAMBEN 2005: 26). O que ocasionou destarte, que a experiência tradicional 

perdia, na realidade, toda sua valoração. 

Agamben (2005: 58) entende que a natureza do homem tem como essência: 

experiência e linguagem, pois, o indivíduo não nasce já um ser falante e tampouco é apenas 

um locutor, e jamais poderá ser apreendido no sujeito o estatuto original da experiência, a 

experiência pura e, por assim dizer, ainda muda. Agamben (2005: 42) autentica que o 

conceito de experiência principiou-se a partir das ideias formuladas pela filosofia kantiana 

que concebeu o espírito como consciência, ou seja, na opinião entre autoconsciência e 

consciência empírica.  

Desse modo, a experiência deixa de ser vista simplesmente como um modo, um 

instrumento ou um limite da consciência para tornar-se essência, um novo saber absoluto. 

Dentro de um conceito formulado por Giorgio Agamben "O estatuto original da experiência, 

no sentido, de que a "experiência pura e, ainda muda" não poderia jamais ser apreendida no 

sujeito, isso se ele for considerado simplesmente como "locutor" da palavra" (AGAMBEN, 

2005: 58). Uma experiência original, portanto, de acordo com Agamben, estaria longe de ser 

algo subjetivo, e não poderia ser nada além daquilo que, no homem, viesse antes do sujeito, é 



112 

 

algo que está antes do sujeito, até mesmo, antes da própria linguagem; uma experiência 

"muda". 

Bataille é de opinião que o drama é um elemento chave na forma de incontestável 

valor. "Assim, a partir do momento em que o drama nos alcança, e ao menos em seu sentido 

de afetar os homens, em geral, alcançamos a autoridade" (BATAILLE, 1973, p. 20).O drama 

ao qual Bataille se refere está constantemente sendo representado na invocação de um 

conhecimento presente, pesado demais para que possa ser de fato, olhado de frente como a 

morte e o sol que não podem ser olhados de frente, conforme Bataille, a morte só se completa 

em nós no excesso, onde não se poderia atingir, mas que, pela dor ou pelo prazer intenso, se 

aproximaria do impossível. De algum modo a experiência interior em Bataille se aproxima de 

uma experiência mística, do êxtase, [...], a experiência interior (o ato excessivo, extremo de 

escrever) diz: ―Deus não é nada se não for um ultrapassar de Deus em todos os sentidos‖ 

(BATAILLE, 1973, p. 12). 

Vimos em Larrosa que a palavra paixão pode se relacionar intimamente com a 

―experiência‖, no entanto, para Chauí a experiência existe fora dos padrões expostos pelo 

empirismo, à experiência como receptividade passiva e como resposta a estímulos sensoriais. 

Vamos buscar entender em que vias essa proximidade pode ser viável. Assim, para Larrosa 

(2002) ―A palavra paixão pode se referenciar a várias coisas, como: sofrimento e 

padecimento‖. ―No padecer o sujeito não é ativo, mas tampouco é simplesmente passivo‖. 

Então explica Larrosa: "o sujeito passional não é agente, mas paciente, mas há paixão em 

assumir os padecimentos, como um viver, um experimentar, suportar, aceitar, ou assumir o 

padecer que não tem nada que ver com mera passividade" (LARROSA 2002, p. 26). 

Entendemos então, o elo não como uma mera receptividade passiva, mas uma ligação, uma 

conivência com o próprio sofrimento, ou seja, com a paixão advinda da experiência. 

O próprio texto de Mercado Em estado de memória(2011) por si mesmo constitui-se 

como um estado, estado de incompletude e desdobramentos, e principalmente, um estado de 

memória. Agamben no livro Infância e História (2005) estabelece uma conexão fundadora e 

inseparável entre infância, experiência e linguagem apresentando elementos conceituais que 

contribuem para a compreensão da autoridade que a infância tem para a modernidade. No 

texto analisado como condição da experiência humana que se coloca comolatência, como 

tensão constante existente na passagem entre experiência e a linguagem. Nossa discussão 

coaduna com o pensamento de Agamben, uma vez que entendemos ser a experiência da 

ordem do inefável e a linguagem por sua vez, aquilo que narra o inefável transmissível pelo 

pensamento, que institui a cultura humana. 
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A experiência de querer representar algum tipo de situação que exponha os limites do 

possível e a probabilidade de reeditar uma experiência por meio da escrita equivale ao mesmo 

tempo aspirar, recobrir tudo com palavras, pretender nomear até mesmo o sofrimento 

inominável, e mesmo o êxtase da felicidade. É ter uma experiência, que pode ser de ordem 

interior ou exterior ao homem. Agamben (2005: 32) acredita que a transformação do sujeito 

não deixa imutável a experiência tradicional. Uma vez que o "fim" da experiência é conduzir 

o homem à maturidade, ou seja, a uma antecipação da morte como ideia de uma totalidade 

consumada da experiência, ela era de fato algo de essencialmente finito, algo que se podia ter 

e não somente fazer. Bataille a denomina de fazer um conhecimento.  

Bataille (1973: 63) chega a coerente conclusão sobre o ―saber‖ (conhecimento) é 

construído a partir de experiências, das quais o homem produz um sentido novo à sua 

existência, dado a vontade de sentir, de estabelecer-se como um todo. Bataille (1973) adverte 

que esse saber absoluto se compara a uma criança deixada à noite, nua na parte mais densa da 

floresta e coloca o sentido da comunicação em jogo. Entretanto, a comunicação mesma que 

em algum momento havia desaparecido, inacessível, aparece agora como um sentido, 

alcançando assim o cume da angústia, em um impulso desesperado. 

Há nesse ínterim um momento de completude, transitório, é verdade. Bataille (1973: 

63) acrescenta num passagem de seu livro, que neste momento, o tratamento não é mais 

necessário, para o filosofo, o tratamento já feito de imediato e o mesmo êxtase que penetrou 

novamente na noite do menino perdido na angústia, só para voltar mais tarde o arrebatamento 

e assim novamente sem um esgotamento final, sem outra possibilidade de deter-me de uma 

fraqueza. Agamben posiciona no sentido que:  

Dentro de uma perspectiva clássica da antiguidade, o conhecimento não se 

faz da relação ente um sujeito e um objeto, mas da relação intrínseca entre o 

uno e o múltiplo, o inteligível e o sensível, entre o humano e o divino, sob o 

qual o saber humano "patheimathos", só se apreende de e após um 

sofrimento, que exclui toda a possibilidade de prover, ou seja, de conhecer 

com certeza coisa alguma (AGAMBEN, 2005, p. 32). 

 

Agamben fala da possibilidade de captar e dar uma corporeidade a corrente originária 

da Erlebnis, transformando sua linguagem em "monólogo interior". Nessa perspectiva, diz 

Agamben (2005: 59): "o monólogo interior pode ceder o lugar a uma absolutização mítica 

além de toda "experiência vivida" e de toda realidade psíquica que a proceda".De tal modo, 

tentar descrever uma experiência, suas impressões, é procurar dizer o inexprimível, descrever 

em minúcias, reafirmar a história dos vencidos, dos mortos, numa provável descrição de 

sentimentos em uma linguagem de captura da experiência, tirar dela justamente aquilo que lhe 
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escapa e que se esquiva de todo vocabulário, de toda síntese que confere às palavras sua 

frágil, mas preciosa fidelidade, não com intenção de tudo compreender, de tudo explicar, mas, 

com a missão de transpassar os limites da cronologia tempo/espaço, e instituir um 

conhecimento. 

Fazer experiência é a possibilidade de experimentação de um modo de ser novo que 

nos autoriza na instabilidade do tempo e das circunstâncias cabe a nós avaliarmos e 

construirmos um mundo de sentidos, que traduz o que somos numa trajetória que não se 

percorre voluntariamente. É através da experiência que somos passiveis de formação e de 

transformação. Larrosa define a experiência: como aquilo que nos passa, nos toca ou nos 

acontece, e nessa travessia, nos transforma, "somente o sujeito da experiência está, portanto, 

aberto a sua própria transformação" (2004: 6). 

Entendemos assim, que a experiência se concretiza pelas nossas atitudes em diferentes 

contextos da vida; experiência é o que em nós se vê, quando vemos, o que em nós se fala 

quando falamos o que em nós se pensa quando pensamos, e isso é inerente à natureza do 

indivíduo. Nesse sentido, podemos compreender que, como cada resultado não autoriza a que 

se propunha, a unidade em si própria acaba não se configurando na própria experiência. E 

dessa forma, a sucessão de fracassos da consciência acontece porque ela atinge em sua 

dimensão uma verdade que se tornará irreal dentro de seu próprio saber, destarte, o indivíduo 

nunca conseguirá conservar-se enquanto unidade. E a consciência, nesse sentido,cindida, 

escassa. 
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3.1Em estado de Memória: reconstruir para lembrar e depois esquecer 

 

A obra é entendida aqui como maturação da escrita, imperativo que transponha alémda 

dor como meio de conhecimento de nós mesmos, reapresentada como a sensação da angústia, 

do desconcerto diante de uma nova realidade despida para nós pelo narrador, que carrega 

traços ainda bem característicos de quem passou períodos de torturas físicas e psicológicas, 

verdades que afloram a partir do sofrimento, em momentos de imersão em sua consciência. 

Em relação à construção da linguagem traça-se um caminho em busca de um entendimento do 

bom senso, na elaboração da experiência, do tentar recobrir a imagem com palavras. Nesse 

caso, com as regras de apropriação racional e linguística permitidas ao sujeito, com a dupla 

intenção de confirmar seu poder. E, a linguagem seria segundo as ideias de Gagnebin: "uma 

máquina magnífica e sem arrancos, um sistema cada vez mais correto de apreensão e de 

enclausuramento daquilo que, no entanto, continua a escapar de sua captura" (GAGNEBIN, 

2011: 108). 

Agamben (2005) exemplifica que a linguagem sendo produto da narração é também o 

transmissor do pensamento e nisso reside o problema que a própria experiência põe como 

solução e restauração do narrar o inexperienciável até o limite do pensamento ou na própria 

infância que encontra seu lugar lógico em uma exposição entre experiência e linguagem: 

O inefável, o "inconexo" [irrelato] são de fato categorias que pertencem 

unicamente à linguagem humana: longe de assinalar um limite de linguagem, 

estes experimentam seu invencível poder pressuponente, de maneira que o 

indizível é precisamente aquilo que a linguagem deve pressupor para poder 

significar (AGAMBEN, 2005, p.11). 

 

No texto Em estado de memória a escrita torna-se uma operação geológica e 

arqueológica e o relato transforma a experiência em trabalho de microcirurgia e análise, 

porque há um desejo de recuperar o resto, de regenerar o que está danificado. Bataille (1973) 

reafirma que a experiência interior parte da experiência mesma de vida "viver a experiência", 

da existência, mas para, por meio da escritura se transmutar em busca do impossível, o 

excesso excede o possível, por isso mesmo o excesso nos ultrapassa, na dor ou no prazer 

extremo. Viver a experiência é em síntese "viver até o limite possível para o homem" 

(BATAILLE, 1973: 14) e escrever supunha um afastamento do coração da experiência e, 

portanto, da vida, e segundo Mercado, o tempo, provisório, ―vai de semana a semana em um 

trem de paradas conjuntura, enfrenta com imaginação o adversário que interfere no decurso, 

acredita acumular força contra o inimigo maior [...], em uma ofensiva com capacidade cada 
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vez maior de fogo, os terrenos que o exilado perdeu ao se ausentar‖ (MERCADO, 2011, p. 

34). 

Bataille (1973:13) explica que a experiência foi de certa maneira limitada por 

pressupostos dogmáticos: o saber que não pode ir além do horizonte conhecido, além do que 

se pode ver:o conhecimento formulado a partir da rememoração factual de suas experiências, 

o saber das vivências traumáticas, repercutidas de maneira estrondosa pelas mídias culturais, 

fatores estes que, determinaram a forma como alguns eventos ganharam uma nova roupagem 

diante da representação da situação limítrofe da experiência. 

Por meio da voz daquele que se calou diante da catástrofe,e dela formulava um saber, 

no movimento realizado oralmente na troca gestual de olhos e mãos, na ligação simbólica 

entre narrador e ouvinte, era assim, que os indivíduos transmitiam a experiência e retiravam 

dela um conhecimento para a cura ou como conselho. Pollack (1989: 4),defende o poder da 

cura através da palavra, "para poder relatar seus sofrimentos, uma pessoa precisa,antes de 

mais nada, encontrar uma escuta". Assim, Benjamin como (2006) também o dizia: A 

experiência é o vivido. E Sarlo (2007) reafirma ―sabe-se que a experiência somente se 

concretiza na narração‖. A lição que retira de uma experiência através da dor é a 

aprendizagem da própria impossibilidade de satisfazer um desejo em outra dimensão, a 

compreensão da perda desdobra-se na consciência que se adquire da perda do outro, que não é 

outra coisa senão a própria perda de si mesmo e de muitos outros ―eus‖ de outras perdas de si 

e do outro. 

Conforme Benjamin (1994: 198) o homem perdeu sua capacidade de narrar quando 

teve sua experiência abalada, quando percebeu na morte a satisfação incompleta, não somente 

diante da contemplação da morte, mas também da própria insignificância. ―É como se 

estivéssemos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de 

intercambiar experiências‖. Compreendemos que somente a literatura tem o poder de parar o 

tempo e permitir que outra história possa vir à tona, ao permitir pela escrita reeditar uma 

experiência, é como ter em mãos o tempo para reconfigurar o passado trazendo-o para o 

presente. Como pensar então em escrever uma história descontínua, contar uma tradição 

esburacada, sem que isso nos leve a pensar também na ruptura, na queda e posteriormente no 

vazio.  

Este estado de mudez, de silêncio disseminado a respeito das narrativas modernas, já 

estava a caminho vários séculos antes, na emergência da modernidade europeia, embora 

atribua à guerra o encerramento do ciclo das narrações apoiadas na experiência, delegando à 

informação, devido seu caráter imediatista aos acontecimentos, a causa do fim da 
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narrativa.Benjamin se refere a um ―emudecimento‖, partindo do fato de que o relato de uma 

experiência significativa se eclipsou, muito antes do choque da guerra e do choque técnico da 

modernidade, como o surgimento do romance, que tomou o lugar das ―formas artesanais‖ de 

transmissão, isto é, as enraizadas no imediatismo da voz, em um mundo em que o perigo 

cercava a experiência, dando possibilidade de fazer uma experiência, em vez de habitar em 

seu centro.  

Ao dirigir suas experiências pessoais ao compartilhamento com os demais membros 

sociais, o que acontece na verdade, é que nesse momento, a experiência desarticulada de seu 

meio, tendo seus sentimentos mais profundos desalojados do interior da alma, o indivíduo tem 

a possibilidade de ver-se livre delas. Desse modo, no momento em que o risco da experiência 

se interioriza na subjetividade moderna, o relato da experiência se torna tão problemático 

como a própria possibilidade de construir seu sentido (Sarlo, 2007: 27). 

Agamben (2005) com ideias bem semelhantes às de Benjamin, declara também, ações 

participadas pelo sujeito da modernidade excluem qualquer tipo de experiência e afirma não 

haver nada em seu cotidiano que possibilitaria um enredo, uma história, já que o indivíduo 

moderno está sempre em contradição, nega a si próprio, comporta-se como um sujeito incapaz 

de ter e fazer experiências. Posto assim, Agamben não crê em uma experiência, cujo 

fundamento não seja baseado no conhecimento, devido a essa impossibilidade do homem 

moderno em experienciar sua história, mas na sua autoridade, seja por meio da palavra ou da 

escrita. Desse modo, a experiência é colocada por Agamben como saída e restauração de 

descrever o experiencial até o limite do pensamento humano que ―encontra seu lugar lógico 

em uma exposição entre experiência e linguagem‖ (AGAMBEN, 2005: 11). 

Contudo, a cena mítica de abandono e desesperança experienciadas no capítulo A 

doença pode ser vista como referente à enfermidade psíquica que culmina numa patologia 

física e num exercício de eliminação compulsiva, ou seja, a soma dos padecimentos que se 

localizam no centro psíquico da autora. Em síntese, a úlcera de Cindal equivale às suas 

próprias experiências que somatizadas formam um quadro permanente de sintomas que sofre 

a autora em seu estado de desamparada, estados que se manifestam como sintomas mentais, 

tais como: depressão, angústia, solidão, melancolia, evoluindo, alcançando o nível corporal 

em forma de gastrite, náuseas, fadiga generalizada.  

E, ao analisarmos o texto Em estado de memória(2011) vemos que as representações, 

o escoamento das experiências pelas vias da escrita são constantes, fragmentos de memórias 

se debatem, em tentativas recorrentes de camuflar a dor ou simplesmente, a tentativa de 

livrar-se da dor pelo processo da escrita, atado à memória. Fato que, com o intuito de esquecer 
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ou não, trata-se de uma literatura que representa a dilaceração do consciente humano, e que se 

traduz pela arte. É pela memória registrada que os homens adquirem experiência, pois que as 

inúmeras lembranças de um mesmo evento produzem o efeito de uma experiência única.A 

lembrança, nesse caso, seriao passado sendo reconstituído a partir de rememorações. É uma 

máquina que registra e que encarrega ao arquivo a função de se lembrar por ela e desacelera 

os sinais onde ela se deposita. 

Particularmente, em seus estudos, Bataille afirma que não existe uma experiência 

limitada, e que a experiência de um está intrinsecamente ligada aos demais, o homem se perde 

por igual em torrenciais. Bataille utiliza da expressão "Se tu és um oceano" para explicar a 

existência de um ponto extremo que faz de um homem ao mesmo tempo uma multidão e um 

deserto. É segundo ele o que "resume e define o sentido de uma comunidade". (BATAILLE, 

1973, p. 38).  

Dado a instabilidade de estarem num ponto suspenso às circunstâncias finais, Bataille 

explana que em tais condições, como acreditar que o desfecho final (extremo) seja um dia a 

possibilidade para o homem, que um dia o homem tenha acesso ao ponto terminal? Ainda 

assim, no entanto, Bataille (1973) acredita que sem tal ponto extremo, a vida não é mais que 

um longo truque, uma série de derrotas sem combate, seguidas de uma derrota, o declínio é 

impotente. "No entanto, as palavras, na medida em que escrevo me faltam" (MERCADO, 

2011: 189-190).  

São as palavras conclusivas que atestam o verdadeiro estado de Mercado frente à 

intempérie do homem da praça quando num ímpeto se vê frente à necessidade de uma 

revelação, alargando a consciência de seu estado de desamparo, afinando sua percepção da 

morte e de sua condição. O egoísmo, conforme Bataille (1973: 24) é "inerente ao desespero, 

nasce da indiferença diante da comunicação. Nasce pelo menos como escrita". E nasce como 

escrita recorrente do trauma no trecho da Intempérie, diante da experiência do outro: 

Eu não podia continuar porque a aparição desse interesse me obrigava a 

selecionar os estados legítimos de paranoia pessoal para evitar confusões. Eu 

não sabia qual era minha intempérie, e não podia saber, portanto, qual era a 

sua. E, além do mais, essa inquietude por sua suposta decisão de intempérie 

se oferecia com tanta naturalidade para a escrita que passei a suspeitar dela, 

para que não fosse agora que convertesse a intempérie inclemente desse 

homem num tema literário, quando minha decisão havia sido a de fazer 

desse relato uma catarse despojada de toda vaidade (MERCADO, 2011, p. 

189). 

 

A experiência da desumanização e da despersonificação que se instauraram na vida 

das vitimas, mostrar a realidade ao mesmo tempo ficcional e inenarrável não é algo que possa 
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ser feito de maneira aleatória, sem buscar vínculos, sem laços. Algumas experiências ao 

serem trazidas à tona podem evocar outra corrente de lembranças, e destarte, lembra-se, narra-

se e vive-se um passado por meio de relatos, de personagens, de uma possível relação entre 

suas ações voluntárias e involuntárias, objetivadas ou não. Em História e narração, Gagnebin 

observa que: 

O que se opõe a essa tarefa de retomada salvadora do passado não é somente 

o fim de uma tradição e de uma experiência compartilhada; mais 

profundamente, é a realidade do sofrimento, de um sofrimento tal que não 

pode depositar-se em experiências comunicáveis, que não pode dobrar-se à 

junção, à sintaxe de nossas proposições (GAGNEBIN, 2011, p. 63). 

 

Autenticando as ideias acima, Sarlo (2007: 17) nos conduz ao principio de que, ―O 

passado volta como quadro de costumes em que se valorizam os detalhes, as curiosidades, à 

exceção à regra, as curiosidades que já não se encontram no presente‖.  E, Mercado entende, 

pois, que não podia: 

[...], entregar sem reservas a produção ilimitada de imagens de minha fábrica 

oculta. Ainda que esse dorme-acorda não me oferecesse uma explicação do 

efeito alvéolo, ele constituía meu alimento principal: esporádico, ele se 

escamoteava perante meu desejo de submergir-me e, durante longos 

períodos, permanecia (e permanece) fechado, bloqueando-me a aventura e 

obrigando-me a controlar a percepção(MERCADO, 2011, p. 109). 

 

Mercado sintetiza essas particularidades que reaparecem sempre de maneiras 

desconexas, sem formas exatas, exigindo que se faça uma reconstituição de suas memórias 

ocultas, o que apesar do risco, ―eu sondava alguma cena perdida que pudesse ter configurado 

o sintoma, queria encontrar no sonho o que a razão me negava. Essa busca não poderia ter 

outro lugar que o recinto de olhos fechados para dentro, onde a concentração é máxima, e a 

perda de imagens, mínima‖. (MERCADO, 2011, p. 109). 

O traço inseparável entre a experiência e sua ressignificação se torna viável pela 

subjetividade da própria narrativa, que propicia referenciá-las entre suas lacunas ao mesmo 

tempo em que cogita recriar o vivido. É a base para a compreensão da extensibilidade da 

experiência como construção de uma vivência traumática, reconstruir para lembrar e depois 

esquecer. Bataille utiliza de várias formas metafóricas para exemplificar uma possível 

dimensão que é dada a experiência, e, ás vezes tentar sair desse "poço de areia" seria para o 

escritor uma tarefa difícil e da qual necessitaríamos de ajuda: 

[...] dessa vida, não há praticamente nenhuma lâmina que não pegou, 

arrastado, acumulado, a multidão inquieta, agitada, das palavras. Subsiste em 

nós uma parte muda, retraída, inapreensível. Na região do discurso, se ignora 

essa parte. Por isso normalmente nos escapa. Não podemos alcançá-la ou 

dispor dela, em certas condições (BATAILLE, 1973, p.24). 
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 Podemos restaurar essa ideia nos fragmentos do texto abaixo no relato de Mercado 

"Os alvéolos correm de um lado para o outro, de modo imperceptível; de dentro ou debaixo 

desse elemento sonoro, sucedem-se levantamentos que depois estalam em pequenos vulcões" 

(MERCADO, 2011: 106). Essas lembranças, poderíamos dizer que são oscilações que 

ocorrem em estado psico - espiritual do individuo, que embora, busque o esquecimento, é 

sugado pelas areias movediças, afundando-se, debatendo-se nelas. Nesse sentido Bataille 

(1973: 25) enfatiza: "Se vivemos sem condenação sob a lei da linguagem, estes estados estão 

em nós como se não existissem, mas se batemos contra tal lei, podemos de passagem, deter a 

consciência sobre eles, fazendo calar em nós o discurso, detendo-nos na surpresa que nos 

proporciona". 

Toda ação de rememoração ao passado, é por assim dizer, reportadas por uma imagem 

a um presente. E, é no presente que é possível conduzir o passado, que se pode narrar o 

conhecimento extraído de uma experiência, é ele a base de todo discurso e está 

intrinsecamente inscrito no discurso para a escrita, como afirma Sarlo (2007: 49) "o presente 

dirige o passado assim como um maestro, seus músicos". De acordo com Gagnebin (1994) a 

questão do diálogo e da escrita antecede Platão "o diálogo oral representa a vivacidade de 

uma busca em comum da verdade" e se a busca pela verdade no diálogo escapa da tentativa 

de sua preocupação, "ela ao mesmo tempo se revela nessas palavras compartilhadas, mas 

efêmeras". "A escrita, por sua vez, deseja perpetuar o vivido, mantendo sua lembrança para as 

gerações futuras", diz Gagnebin (1994). No entanto, Gagnebin acredita que essa escrita só 

poderá fazê-lo, salvá-lo do esquecimento quando se torna maleável: "quando o codifica e o 

fixa, transformando sua plasticidade em rigidez, afirmando ou confirmando sua ausência — 

quando pronuncia sua morte" (GAGNEBIN 2006: 6).  

Com o intento de clarificar algumas ideias acerca da experiência no texto de Mercado, 

procuraremos especificar com maiores detalhes, o sentido da experiência que se adquire por 

intermédio da linguagem. Apreendemos como experiência aquele momento interiorizado para 

os quais as palavras sozinhas não mais se representam e a linguagem, torna-se insuficiente 

para descrever o sentimento que vai à alma e preenche o indivíduo por inteiro, "a experiência 

é aqui simplesmente o nome do traço fundamental da experiência, a sua essencial 

negatividade, o seu já ser o que não é ainda", (AGAMBEN, 2005, p. 43) nos identificamos de 

tal maneira, que nos redescobrimos.  

O estado de angústia acendido, a sensação de abandono é compatível com o distúrbio 

de stress pós-trauma, conecta-se no espaço/tempo de dor sem fim à vista. Para Bataille a 

experiência interior em si mesma não revela nada e não é seguro firmar-se numa crença a 
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partir dela. "A experiência é sempre posta em questionamentos, em estados de febre e 

angústia, do que o homem sabe pelo fato de existir" (BATAILLE, 1973: 14). 

O homem constitui-se como sujeito nae atravésda linguagem, isso revela que antes de 

tudo, está ainfância, um tempo anterior à palavra, da qual a linguagem deveria romper com o 

limite e na qual se forma o indivíduo. O aprendizado, o conhecimento que se experiencia na 

primeira infância é o que permanece para a vida inteira. Sabemos que é na infância que o 

indivíduo se constitui como sujeito da linguagem e pela linguagem. Agamben compreende ser 

na infância ―possível uma experiência da linguagem que não seja simplesmente uma sigética 

ou uma insuficiência dos nomes, mas da qual se possa, ao menos até certo ponto, indicar a 

lógica e exibir o lugar e a fórmula‖ (AGAMBEN 2005, p. 13). 

 É importante identificarmos aqui, fatores que envolvem a infância para entendermos a 

influência da mesma no texto Em estado de memória. É, pois durante a etapa da infância que 

nós, indivíduos nos aproximamos do indizível pelos processos da língua. É na própria 

infância que os limites da língua são reportados na própria experiência da linguagem. Para 

Agamben a experiência que teve início na infância é, a saber, a primeira, mas, é a que 

permanece para sempre, mas diz o teórico: 

[...] é fácil ver que uma tal-infância não é algo que possa ser buscado, antes e 

independentemente de uma linguagem, em uma realidade psíquica qualquer, 

da qual a linguagem constituiria a expressão. Não existem fatos psíquicos 

subjetivos, "fatos de consciência" que uma ciência da psique possa imaginar 

atingir independentemente e aquém do sujeito, pela simples razão de que a 

consciência nada mais é do que o sujeito da linguagem, e não pode ser 

definida senão como "a qualidade subjetiva dos processos psíquicos" 

(AGAMBEN, 2005, p. 58). 

Bataille (1973) tem a seguinte opinião com relação à experiência que vivenciamos 

etanto a experiência interior quanto a experiência-limite se doa em relação com o escrever, 

escrever até o extremo do possível. Se, para Bataille, a experiência interior parte da 

experiência mesma de vida ―viver a experiência‖, da existência, mas para, por meio da 

escritura, se mutar em busca do impossível – o excesso excede o possível, por isso mesmo o 

excesso nos ultrapassa na dor ou no prazer extremo –, do dilaceramento em oposição à 

satisfação do acabamento hegeliano (o saber absoluto). O caráter negativo, que às vezes é 

dado à experiência, como uma característica, que é a experiência da morte, torna-se a própria 

estrutura do indivíduo. Agamben vê assim a experiência como algo que se pode apenas fazer 

e jamais ter, ela nunca pode ser dada como a totalidade, não é nunca inteira, "senão na 

aproximação infinita do processo global" (AGAMBEN, 2005: 44). 
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Para Chauí, a experiência "não é um modo de presença a si, é o meio que é me é dado 

para estar ausente de mim mesmo, de assistir de dentro a fissão do Ser, fechando-me sobre 

mim somente quando ela chegar ao fim" (CHAUÍ, 2002, p. 162). E podemos deduzir que 

estar fora de nós mesmos é algo inerente à nossa natureza, à nossa essência transcendental e 

psíquica. Ou seja, rigorosamente: nunca.  

O relato de Mercado indica os caminhos difíceis de sua escrita, de esquecimento. Os 

eventos traumáticos, nesse sentido, são fatores resultantes de algum tipo de experiência falha 

que deriva na impossibilidade de serem narrados, desaguados no vazio. E na escrita somos 

levados a uma espécie de desvio perpétuo. O que significa nas palavras de Chauí que é essa 

lacuna, essa falta que torna possível a experiência, pois decorre a possibilidade de serem 

preenchidas, sentidas pelo sujeito como:  

[...] uma intenção significativa que é, simultaneamente, um vazio a ser 

preenchido e um vazio determinado que solicita o querer poder do agente 

[...]. O querer poder e da falta suscita a ação significadora que é, assim, a 

experiência ativa de determinação do indeterminado: O poeta desvenda o 

invisível, o escritor quebra o silêncio, o pensador interrompe o impensado. 

Realizam um trabalho no qual um exprimir-se o co - pertencimento de uma 

intenção e de um gesto inseparáveis, de um sujeito que só se efetua como tal 

porque sai de si para expor sua interioridade prática como obra. É isso a 

Criação, fazendo vir ao Ser aquilo que sem ela nos privaria de experimentá-

lo (CHAUÍ, 2002, p.153). 

 

 A experiência do luto extensamente vivida pelo narrador demonstra o estado 

permanente de vazio e é pela escrita que a narradora procura encaixar as partes e compor o 

todo. E, nesse processo de identificação, a situação do exilado, diante do que presenciou ou 

foi testemunha assemelha-se ao do luto, exige-se que depois do período de silêncio o que se 

viveu seja narrado, que as lembranças aprisionadas na memória possam arrebentar-se e 

produzir o alívio da dor para o corpo físico. O escrever para relembrar é não permitir que as 

imagens, as palavras se evaporem no tempo. Mercado evidencia assim que o exílio foi para 

ela o tempo do luto, e ainda assim, não teve o efeito curativo, como um bálsamo, mas como 

um guardador de memórias, onde vivos e mortos convivem no mesmo interior e contar é o 

tormento da linguagem, a busca incessante de sua procura: 

O exílio aparece-me como um enorme mural riveriano, com protagonistas e 

comparsas, lideres e bufões, vivos e mortos, doentes e despossuídos, 

corroídos e corrompidos; o mural tem uma espessa cor plúmbea, e seus 

traços são grossos. [...], esforço-me neste momento, para separar do conjunto 

algum instante coletivo de felicidade, porque estes existiram, mas a 

melancolia leva à dianteira, nada se subtrai à melancolia de uma recordação 

cinza, mesmo que muito intensa (MERCADO, 2011, p. 33). 
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Ainda dentro de uma perspectiva batailleana, no final todo o possível se desfaz: "até 

mesmo o próprio edifício da razão, depois de um momento de valor insensato, vê dissipar sua 

majestade, o que permanece, apesar de tudo, é como uma tela de parede rachada que aumenta 

e não alivia a sensação vertiginosa" (BATAILLE, 1973, p. 48).  Agamben vê na "aventura" o 

último refugio da experiência, pois é na/através da aventura que pressupõe um caminho para a 

experiência e este caminho passa pelo extraordinário e pelo exótico (AGAMBEN, 2005: 38-

39). Sem essa aventura o que temos é a própria morte.  Mercado, no entanto nos diz que o 

estado permanente de um experienciado é um estado sem estação, que nunca muda, e as 

inquietudes permanecem sempre, mesmo em estado de vigília, o estado da morte: 

 

Sonhava-se a morte quase sempre. Nesses sonhos, o indivíduo era 

atravessado sem trégua por imagens de despojamento e desamparo; o 

dormente passava noites despidas, descoberto, perseguido por forças 

invencíveis, caia na torrente, perdia o trem, saía de casa descalço, perdia 

seus papéis, uma carruagem o conduzia para um destino sem nome. [...]. Nas 

vigílias, o efeito desses sonhos reiterava-se por chicotadas, impedindo-lhe 

qualquer tipo de felicidade transitória na maior parte do tempo (MERCADO, 

2011. p. 35-36). 

 

Gagnebin (2005: 26) acredita que a experiência é incompatível com qualquer tipo de 

certeza e se uma experiência se torna calculável e certa, perde sua autoridade, assim, não 

existe a possibilidade de que a experiência, baseada numa máxima ou em provérbios para 

habitar o mesmo campo da pesquisa cientifica. Bataille (1973: 55) legitimando as ideias 

apresentadas por Gagnebin é de opinião que a experiência interior, não tem uma autoridade 

nem um fim que a justifique e reafirma que a experiência é ela mesma a autoridade. A 

experiência pode ser tratada também como "ponto limítrofe" das experiências traumáticas, da 

qual o indivíduo utiliza de suas lembranças para criar laços afetivos e novos contatos em seu 

estado de extrema solidão. Nesse sentido, Chauí exemplifica que, a experiência não é 

comportamento nem acontecimento para nós. ―Abre-se para o que em nós se vê quando 

vemos em nós se fala quando falamos, em nós se pensa quando pensamos. Não regressa a um 

"antes" de nós, pois neste caso regressaria a Deus; fissão do Ser, abre-se para a origem, para o 

que não é começo em si, antecedente‖(CHAUÍ, 2002, p. 140).  

 Mercado fala do estado de exílio que determinou a sua vida, devido ao apego criado 

pelo sentimento pátrio, de: 

 
[...], pessoas que não puderam superar suas perdas, que passavam os dias 

pensando em seu bairro, ―idealizando práticas que não viam muito bem, 

porque tinham de ser consideradas paradigmáticas de um paraíso perdido. A 
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substância argentina da qual se sentia saudades aparecia encarnada nessas 

mitologias de escassos interesses‖ (MERCADO, 2011, p. 38). 

 

A experiência interior excederia assim os limites da vida e está além da vida e do 

escrever, assim sendo, é preciso escrever excessivamente, mesmo diante do estado constante 

da insatisfação. Essa insaciável vontade de se fazer transbordar pela escrita é característica 

comum a todos que vivenciaram uma experiência traumática, e dele deriva todo o processo 

que deságua em um possível conhecimento. No desenvolver de sua escrita Bataille (1973) 

conceitua o conhecimento como algo construído na angústia, no riso ou qualquer outra 

experiência análoga, e em si subordinada. Em seu entendimento, cada conhecimento vale 

dentro de seus limites, mas continua a ser visto que o que vale mesmo é o ponto final que se 

dá que uma experiência final acrescenta.  

O estado da personagem do texto, em regresso à pátria, é a constante afirmação do 

exilio, carrega em suas entranhas sintomas do exilado. A experiência traumática permanece 

ornamentada em angústias adquiridas no trabalho de rememorar e reconstituir imagens de 

toda uma vida, em estado de alerta. Esse estado de permanência é o ápice da dilaceração do 

individuo. O evento findado, no entanto as emoções permanecem intactas. Bataille acredita 

que esse seja o ponto cruciante da experiência vivida do trauma, ―o ponto extremo do 

possível, onde Deus mesmo não cabe, desespera e mata‖ (1973:44), no estado constante que é 

o de reviver o trauma.  

Nesse caso, a experiência seria a impossibilidade de experimentar um modo de ser que 

admite nas desordens do tempo, encontrar um método para dizer a nós mesmo, ou quem sabe, 

dizer-nos à medida que dizemos e erigimos o mundo dos sentidos, que diz o que somos num 

fluxo que nada se faz ou percorre isolado de um tempo histórico. A memória nesse caso é, de 

certa maneira, aquilo que permite a experiência: a experiência traumática é precisamente 

aquela que deixa um registro sem ter acontecido conscientemente para quem a testemunhou. 

A memória então é o meio que permite a entrada do real na consciência e nas palavras; vale 

dizer, transformar essa experiência em alguma coisa mais do que apenas o trauma e a higiene 

mental posterior, o trauma e o apagamento. Essas narrativas respondem ao desejo de estar 

presente à própria vida, presente a si mesmo em face dessas experiências.  
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3.2 Tununa Mercado: a edificação de um narrador - moderno 

 

A literatura surge no meio social pela necessidade que o homem tem de comunicar uns 

com os outros, de narrar suas aventuras e desventuras. A escrita fundamentada na primeira 

pessoa coloca em evidência a particularidade do discurso de quem a escreve, é também, a 

necessidade de recuperar ou tentar recuperar a voz de um narrador, posto que, na atualidade, a 

tentativa da recuperação dessa voz é de extrema importância, e a prática de contar histórias 

possibilita-nos um retorno às raízes de uma atividade intelectual que percorre toda história da 

humanidade desde a Arte Poética, de Aristóteles. Mas, segundo Noé Jítrik (1972: 218) com 

um sentido diferente, deslocando o acento para o poeta, procurando encontrar o momento 

inicial em que a palavra se formula nele; esse momento se vincula com a imagem do 

nascimento, possível na concreta fragilidade do ser. No entanto, é essencial ponderarmos que 

a escrita do euque aparece como um sintoma de final de século, mas nãonecessariamente, se 

constitua como uma circunstância nova para o texto literário, menos ainda para a Literatura 

Latina Americana.  

Essas tendências do mercado estão intimamente ligadas às condições do momento 

histórico e ao efeito das vanguardas artísticas, que por motivos diferentes favoreceram um 

movimento duplo de negação e superação. As novas formas de narrar podem sim, instituir 

uma representação de um lugar em que é possível narrar uma experiência, inovada pela 

linguagem que desvinculados antigos e tradicionais gêneros da narração que a literatura de 

elite prezava. Características essas, que Santiago (2002: 33-34)grifa, surgiram ―dos momentos 

de transição literária, quando os padrões comuns que determinam a estética do gênero em 

determinado período histórico possam ser insuficientes, (repressivos ou até mesmo 

inconsequentes)‖.Éa narrativa contada em primeira pessoa por um narrador que é ao mesmo 

tempo o protagonista de sua história, uma narrativa cuja temática é a vida, e no caso 

específico aqui, de uma vivência particularmente significativa para aquele que escreve. 

Santiago (2002: 33) entende que o ponto de ligação entre os escritores de hoje se 

estende à tendência ao nacionalismo (história de um clã) ou a autobiografia, tendo ambos 

como fim a conscientização política do leitor. O esquecimento, portanto, que aparece como 

figuração discursiva peculiar do texto moderno, é um signo voltado ao sujeito, signo do real 

como contingência singular. 

Desse modo, os grandes prosadores não tinham porque temer ao lidar com a 

fragilidade do ser, nada os impelia de ver a si mesmo nessa categoria, impensável por outra 

parte em certo contexto histórico, não autorizada pelo pensamento em curso (JÍTRIK, 1972: 
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218). Nesse caso, os autores que instituíram suas carreiras, como escritores dessa linguagem, 

a partir dos anos de 1960 até a contemporaneidade pode-se pronunciar que tiveram a temática 

da experiência, sempre atualizada em suas escolhas. Num primeiro momento poderíamos 

supor que a aproximação da escrita do eu na ficção contemporânea, fosse sem dúvida, uma 

razão para que a inscrevesse no texto literário como representação do que se estava vivendo 

naquele momento, ou como já o afirmava Rosenfeld, com o ―Zeitgast”, o clima da época.  

As modalidades não acadêmicas de texto encaram a investida do passado de modo 

menos regulado pelo oficio e pelo método, em função de necessidades presentes, intelectuais, 

afetivas, morais ou politicas. Muito do que se foi escrito sobre as décadas de 1960 e 1970 na 

Argentina (e também em outros países da América Latina), em especial as reconstituições 

baseadas em fontes testemunhais, pertence a esse estilo, sendo que vários fatores foram 

determinantes para os primeiros anos da chamada ―abertura‖ desde as imposições da censura 

e repressão feitas pelo regime militar, nos dizeres de Santiago (2002: 37); a prosa de intriga 

fantástica e estilo onírico em que o intricado jogo de metáforas e símbolos transmitia uma 

crítica radical das estruturas do poder, desde a estrutura ditatorial e as microestruturas que 

reproduziam no cotidiano o autoritarismo do modelo central. São versões que se sustentam na 

esfera pública porque parecem responder plenamente as perguntas sobre o passado. Garantem 

um sentido, e por isso podem oferecer consolo ou sustentar a ação (SARLO, 2007: 14-15). 

 Nesse sentido Santiago (2002: 36) avalia essa produção em termos de um ―neo-

romantismo‖, espécie de tônica da época e argumenta que o crítico falseia a intenção da obra 

analisada caso não leve em conta também o caráter interno de testemunho, se não for 

observado a garantia da experiência do corpo vivo que está por trás da escrita, 

supervalorizando a identidade do sujeito, o que implica também, o apreço por sua história, por 

sua memória  (Passado).Santiago coloca que é no retorno dos exilados políticos que se 

impõem a narrativa de tipo autobiográfica, que desde a década de 60 já estava sendo gerada 

como herança, que os mais velhos modernistas estavam deixando às gerações mais 

novas.Sarlo (2007) assenta a questão da maneira como se poderia basear a legitimidade de um 

relato pessoal, de um testemunho, uma vez que, sua legitimidade está nos limites da esfera 

pública, ou seja, na função da representatividade que o narrador foi eleito diante da posição 

que a história lhe concedeu como vítima. 

Sarlo (2007) interroga principalmente os relatos de sobreviventes dos regimes 

totalitários, que ao mesmo tempo buscam se afirmar em um terreno tão frágil como a 

memória. Parece ser nesse caso, que a escrita se mostra como exame de consciência, formula-

se como uma escrita do eu cuja intenção é a de fazer coincidir o olhar do outro com o olhar 



127 

 

lançado sobre si mesmo. Trata-se de despir o seu interior dos sentimentos mais recalcados e 

desse modo, poder livrar-se deles.  

Em relação ao texto memorialístico, Santiago (2002: 38) tece algumas considerações, 

autorizando a ideia de que o mesmo seja fruto do modernismo (apreensão do clã, da família), 

enquanto que os dos mais jovens políticos são legitimamente mais autobiográficos (centrado 

no indivíduo). Sem dúvida, tratava-se de um novo tipo que, pela força do movimento, da 

rebeldia e lucidez haviam se tornado criaturas de outro tempo, representando segundo Jítrik, 

um novo tipo de narrativa,―de um lado, tem a estrutura interiorizada, de outro, tudo o que se 

está rompendo no exterior repercute nele através de experiências que o recolocam, que lhe 

comprometem sua identidade: não é só um produto de seu tempo, mas também um exemplo e 

um intérprete‖ (JÍTRIK, 1972, p. 218).  

Segundo Santiago (2002), o texto dos ex-exilados-, diferentemente da ideia que 

expressavam os modernistas acerca de suas rememorações admitindo como quase inexistente 

a decalagem entre o fato vivido ontem e a sua narração hoje -, conta experiências próximas e 

sofridas. Diríamos que este caso se aplica às memórias de Mercado ao pretender delinearsua 

vivência e uma fatia da vivência do povo argentino, na verdade, ela reconstituiu a si o direito 

resguardado da pessoa que experienciou ou foi dado a ela a confiança do relato, de cada fato 

narrado e como ele foi assimilado como marca em seu íntimo, já num estado de 

contemplação, quando este já agora lhe pertencia, em que já não fosse possível fazer 

diferente. O ser que narra, enquanto está fazendo, está em estado de observação de si e dos 

outros, não há um retorno, e as lembranças vão se fragmentando e se mostram da forma que 

estão postas em seu consciente.  

Nota-se que o eu que fala no texto coincide com o intelectual que dará sua vida como 

tema e, portanto, será o personagem central de sua própria narrativa. Assim, parece-nos 

fundamental que se analise a construção do narrador-personagem no texto Em estado de 

memória, tomando em consideração os diferentes momentos de sua vida e de sua obra. A arte 

de narrar, de acordo com Miranda(1992: 102), no texto Corpos Escritos, é uma forma de 

criação artesanal e como tal, relacionada ao tédio das profissões que a propiciam, sem perder, 

no entanto, a utilidade de aconselhar, pois como adverte Benjamin, ―o narrador é pessoa de 

‗conselho‘ para quem o escuta‖, sendo o conselho ―menos a resposta a uma pergunta do que a 

proposta relativa à continuação de uma história‖. 

O narrador moderno - diferentemente do personagem que habita as narrativas 

tradicionais, cujo propósito é o de preservar a autoridade paternalista -, outorgando ao escritor 

o recurso da terceira pessoa do discurso -, aproxima-se o mais perto possível da matéria de 
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sua experiência. A conexão entre autor/narrador/personagem, elo constituinte da narração 

memorialística, aproxima o narrador moderno da noção que tem o narrador de Benjamin, 

também presente em outras narrativas da América Latina, o de traduzir o vivido em 

experiência e intercambiá-la.  

Na parte inicial do texto O Narradorde Walter Benjamin (1994: 197) declara que por 

mais familiar que seja seu nome o narrador não está de fato presente entre nós, em sua 

atualidade viva. Ele é algo de distante, e que se distancia ainda mais do presente meio em que 

tal experiência ocorreu. Em síntese:―o narrador‖ é para Benjamin aquele que mantém uma 

distância razoável dos fatos, àquele que se coloca fora dos acontecimentos, observa e tira da 

experiência uma lição. Assim, o narrador não precisa estar presente na cena, assim, descrever 

um ―narrador não significa trazê-lo mais perto de nós, e sim, pelo contrário, aumentar a 

distância que nos separa dele‖ (BENJAMIN, 1994, p. 197).  

No entendimento de Benjamin, tem se tornado cada vez mais difícil à possibilidade de 

se encontrar alguém que, estando imbuído da matéria real seja verdadeiramente capaz de 

historiar algum evento. É como foi dito por Benjamin (1994) estivéssemos privados de uma 

faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. A 

arte de narrar esta fadada a extinção segundo o próprio Benjamin, ―a experiência de que a arte 

de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço se 

generaliza‖. (BENJAMIN, 1994, p. 197). 

O narrador, no ato da escrita já havia feito o regresso, porém, carrega consigo os 

sintomas do trauma ocasionado no processo da ditadura, e permanece em estado de alerta, 

cativo de suas angústias. Essa situação, compatível com um distúrbio de stress pós-

traumático, prende-o num espaço/tempo de dor sem fim à vista. Desde já, o inicio do texto Em 

estado de memória afigura-se como um amplo panorama do ―por que‖ Mercado propôs a 

escrever suas memórias vinte anos depois, no período pós-ditatorial, ainda que estivesse 

carregada dessas memórias vivas, por assim dizer, e para tal, enquanto narrador, busca 

justificativas a partir de experiências vividas durante e pós- a ditadura militar na América 

Latina.  

Encontramos um narrador empenhado nessa reelaboração, num exercício da ―escrita 

da memória‖. As narrativas pessoais não estão isentas de interesse ―literário‖ para todos os 

que admitem que, em certos períodos da história quando veta o fingimento ficcional, pois 

acredita Santiago (2002: 40), que exista um processo de dessacralização da figura e dos 

processos do ―escritor‖, caindo à responsabilidade sobre a figura do ―narrador‖, que é aquele 
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que se sabe e por isso tem o dom de narrar.Nosso interesse está propriamente voltado pra o 

que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na história da sua vida; e não 

importa para nós a ―veracidade‖ do relato do narrador; seus erros e seus lapsos são nesse caso, 

menos graves. Santiago (2001: 40) esclarece que a despreocupação com a verdade do relato 

perdoa-se até mesmo o historiador interessado pela história ―dos vencidos‖, e o seria muito 

mais pelo crítico literário, e é pela estreita viela do desprezo à veracidade que se comunicam a 

ficção e a autobiografia, o fingimento e o relato pessoal, a estória e a história. 

A princípio, poderíamos fazer a leitura simplista de que se tratasse de um narrador 

imbuído da vontade de socializar suas memórias, que assume o papel de alguém que sendo 

tutor de sua experiência, é consciente da tarefa de perpetrar uma narrativa centrada na pessoa 

do eu, do que foi observada, a ação é nesse caso a experiência que se retira dela, e é isso que 

empresta autenticidade ao texto. Teríamos assim, um narrador que utiliza da função que lhe é 

destinada para levar ao interlocutor às últimas consequências dessa vivência, o interior do 

texto.  

No entanto, não basta só narrar o que de fato existiu, é necessário procurar dar 

autenticidade à representação, do relato quando no momento de descrever o que de fato 

ocorreu, mas para isso, é fundamental ao texto, o elemento da verossimilhança, caracterizada 

na pessoa real, trazido para o interior do texto fictício/memorialístico. Segundo Jítrik, (1972: 

226)―a personagem é só ―um‖ elemento entre outros e cada um por seu lado, alguns mais ou 

menos, foram sendo variados, estimulados ou postos em tensão a parir da mesma atitude 

profunda de autoquestionamento que é como o centro ciclônico, originador das mudanças‖. 

A fragmentação da narrativa, a exposição do quadro psicológico, o diálogo, são 

características pertinentes ao período em que Mercado é contemporânea. Noé Jítrik (1972: 

228) as classificam como uma saída para a tecnificação das narrativas, ou seja, o realismo 

ainda vigorante e consciente do que se descreve, seria para o escritor o caminho mais 

adequado para se pensar uma literatura, se esse vier acompanhado do modelo em forma de 

personagem; do contrário, nos diz o escritor; torna-se muitas vezes o refúgio de monótonas 

confissões pessoais tecnificadas mediante o monologo interior. 

O relato, artifício da narrativa de Mercado, cujas alterações pretendemos considerar, 

como instrumento essencial no texto, pretende dar conta do discurso referente às experiências 

pessoais, narrados na primeira pessoa, na qual os verbos se encontram no presente ou no 

pretérito. Para Sarlo, o crescente apelo à memória, representado na narrativa pós- moderna 

está atrelado a uma ―tendência acadêmica e do mercado de bens simbólicos que se propõe a 

reconstituir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração da experiência, a 
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revalorização da primeira pessoa como ponto de vista, a reivindicação de uma dimensão 

subjetiva‖ (SARLO, 2007 p.18). 

Este olhar geralmente se deposita no narrador, que conta tudo aquilo que presencia, 

participa indiferente dentro de modalidades narrativas dessemelhantes; o real e o imaginário. 

Segundo Jítrik (1972: 229) O que diferencia o narrador do autor é o fato de que ele narra a 

partir do interior do relato, enquanto que o autor escreve, realiza um trabalho, uma atividade 

real. Para o escritor supracitado, essas convenções são necessárias e precisam ser mantidas, ―é 

preciso levar avante o relato segundo leis de narração humanas e reais. Ora, igualmente 

convencionais e necessárias são as dimensões nas quais o olhar ―objetivo‖ opera: assim como 

aquilo que o olhar vê nos é contado de forma que pareça verdadeiro‖ (JÍTRIK, 1972, p. 229-

230).  

O que se transmite Em estado de memória; o saber construído pela vivência está 

inserido na particularidade do ser, no capítulo de abertura A doença coincide com o intelectual 

que dará sua vida como tema, na sucessão do fluir existencial; é a vivência aceita como 

resignação, que culmina quase sempre na morte, temática recorrente no texto e que se 

relaciona e dialoga desde o início do capítulo.A doençaé desse modo, do ponto de vista do 

narrador uma reflexãofeitaa partir da relação paciente/psicólogo que acredita que pessoas a 

exemplo de Cindal que sofrem com tanta convicção devido ao processo traumático, ―devem 

ser deixadas, nada se pode fazer; e quando pessoas assim procuram a própria morte e a 

encontram, costumam-se pensar que encontram a paz, que deslizaram suavemente para algo 

diferente e que, no final das contas, param de sofrer‖(MERCADO, 2011, p. 13). Dessa 

maneira é contundente asseverarem que: ―Deixaram Cindal morrer porque pensaram que era 

isso que ele queria e que, mais cedo ou mais tarde, o iria encontrar‖ (MERCADO, 2011, p. 

13). 

Ogesto de revelar-se na experiência foi incisivo para que Mercado fizesse de si o 

narrador/personagem do texto, ―aquele que narra o que experimenta, transmite, narra uma 

vivência‖ (SANTIAGO, 2002: 44). O que a leva a despir-se de sua alma e mostrar-se sem 

transparências, por sua vez, significa trazer à tona tudo aquilo que possa ser incerto, doloroso 

e condenável. Mas, o revelar-se pode também, ser positivo no sentido de revelar incógnitas e 

surpreender, quando estiver a falar do outro, da coisa alheia, é de si que fala a escritora, 

convertida em narrador - personagem de sua própria história, como pode ser experienciado 

em várias partes do texto em questão, que ―passa uma informação sobre outra pessoa‖. E 

nesse caso, ―pode-se narrar uma ação de dentro dela, ou de fora dela. Não podemos dizer 

afirmar que isso decorra de uma opção‖ (SANTIAGO, 2002: 44). Santiago afirma que, 
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quando narramos algo exterior a nós; a narrativa expressa à experiência de uma ação; ai por 

um olhar lançado sobre determinado fatos.  

Assim, mais que transformar em literário uma experiência vivida, usando para isso os 

recursos de sua prosa, há no texto episódios significativos que mostram a maneira como a 

literatura pode impressionar pelo relato melancólico de alguém que viveu sob o estigma da 

violência e renegação. Mais uma vez, a literatura, como fonte recorrente para as lembranças, 

mais que se propor a servir como fundamentação e validação do passado, é ela a própria 

autoridade desse passado. Em vista disso, Miranda (1992: 35) afirma que: ―o diário comporta 

graus de fechamento e de abertura em relação ao destinatário [...]. Na ―autodestinação‖, 

redator e leitor são idênticos, escrever e reler-se são operações complementares: a releitura 

oferece ocasião para novas reflexões do diarista sobre si mesmo‖. 

Mercado, na pessoa do seu personagem será matéria constante no texto; a 

particularidade deolhar para o passado, no tempo presente, tomá-lo como substância literária, 

transforma seu relato num autorretrato, ―em sentido amplo, aproximar-se da autobiografia e 

do diário‖ (MIRANDA, 1992: 35). Miranda acredita que o ato de se retratar esteja 

profundamente ligado à experiência da morte, como se fosse uma fotografia final antes da 

hora, um substitutivo ou um anúncio. Assim: ―O caráter lapidar do autorretrato obrigaria o 

retratista a empreender um resumo daquilo que seria a essência da sua vida – operação 

confessional efetuada num momento em que o indivíduo sente-se já muito próximo do final‖ 

(MIRANDA, 1992, p. 35). 

No texto O narrador pós-moderno, Santiago (2002: 44) abre a discussão sobre o 

narrador na pós-modernidade, tendo como questão relevante, a dualidade existente acerca 

desse narrador. Quem está capacitado para narrar uma historia, já bastante discutida nos textos 

de Benjamin, aquele que experimenta ou aquele que vê? É aquele que narra ações a partir da 

experiência que tem passou a tê-las observado em outros?  

Nas narrativas hodiernas, o personagem enquanto narrador do texto foi despido de sua 

áurea intocada, não é mais interessante ter uma descrição exterior, mas o que se passa no 

íntimo. E o que era antes narrado sobre si, era o relato contado por outra pessoa, o exterior 

nesse momento é o que menos importa, o que tem valor é a reflexão da ação acometida, que 

teria levado o indivíduo a enfrentar determinadas circunstâncias e a forma como reage a elas. 

Para Santiago (2002: 39): ―O personagem desse tipo de texto procura extrair da dor do 

passado uma lição do futuro onde se perde a alegria das grandes investidas‖. Ao generalizar a 

persona do herói, tirar-lhe sua excepcionalidade de ―herói‖, o autor diluiu-se a ele, sendo –lhe 
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mais fácil expressar-se enquanto se projeta nele, na ação, tornando-se uma mesma pessoa, e 

uma mesma consciência.  

De acordo com Noé Jítrik, este deslocamento tem outra consequência, o autor 

manifestará sua dissolução no conjunto narrativo, que por outro lado entrou em dissolução: 

―um personagem, então, será uma forma de sua busca, sua configuração será por 

consequência uma experimentação no duplo sentido de configuração literária e de auto 

reconhecimento‖ (JÍTRIK, 1972, p. 222). 

Boa parte das estórias, que nos confidencia Mercado, das memórias transpostas para 

os relatos são intrínsecas de sua história, apresenta em seu discurso marcas da oralidade, 

encontrando-se assim na fronteira movediça entre o fictício e o real. É natural que se trate de 

narrativas marcadas por vários“eus‖ da autora, pois fazem parte da criação de um imaginário 

e introspectivo personagem, que é ao mesmo tempo autor/narrador/escritor de sua 

experiência.  

Em estado de memória é possível encontrarmos na narrativa caraterísticas que nos 

referencia ―o narrador‖de Benjamin, cuja oralidade é o instrumento de comunicação. Nessas 

histórias, a escritora busca um interlocutor que seja capaz de ouvi-la atentamente e se 

emocionar com os fatos, e deles compadecerem. Para Gagnebin (2009) um eu somente pode 

narrar suas experiências vividas, falar de si, se puder contar, implicitamente ou 

explicitamente, com um tu interlocutor, ou um leitor implícito, mesmo que este seja um leitor 

futuro. Benjamin (1994:199)aponta dois representantes arcaicos para estas figuras: o 

marinheiro viajante/comerciante e o camponês sedentário:O primeiro, sendo o marinheiro 

viajante, aquele que, decorrente de processos de andança, sempre tem uma história para 

contar, aquele que vem de longe; o portador de saberes de terras desconhecidas, além-mar; o 

saber do outro, trazendo novas culturas e diferentes conhecimentos. O segundoé representado 

por aquele homem que nunca saiu de seu país, o camponês solitário, que conhece suas 

histórias e tradições, além da sabedoria adquirida com as experiências que acomodam sua 

realidade e do modo de viver do seu povo; é também o depositário do saber do passado, o 

conhecimento referente à história. Sendo assim, podemos considerar segundo Benjamin a 

ideia da existência de dois tipos de narradores: os que viajaram e tiveram muitas experiências 

para contar e os que permaneceram por muito tempo em um único lugar, desencadeando 

assim nas formas narrativas que se conhecem. 

Benjamin entende que o―grande narrador terá sempre as suas raízes no povo, em 

primeiro lugar nas camadas artesanais‖. Ainda de acordo com Benjamin o narrador autêntico 

está presente entre ―os camponeses, marítimos e urbanos, nos mais diversos estágios do seu 
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desenvolvimento econômico e técnico, também se graduam muitas vezes os conceitos, nos 

quais é transmitido o resultado de sua experiência‖ (BENJAMIN, 1987, p. 214).A arte de 

narrar é, então assimilada como a arte de um artesão, relacionada ao tédio das profissões que a 

propiciam, sem desligar-se de sua função prática de aconselhar.  

Sob a ótica do olhar do narrador benjaminiano, que transcorreu o tempo e o espaço, 

traçaríamos, por conseguinte, o perfil do narrador do texto Em estado de memória como um 

narrador assinalado pelos efeitos do golpe da ditadura, o exílio político, procedente de sua 

participação direta aos movimentos; os da sua terna infância, as marcas que permaneceram 

sem contornos definidos em sua memória, e, por que não dizer também, da censura artística 

demarcada pelo autoritarismo que a sucedeu. Nesse sentido, o relato, ou o monólogo 

transcorrem, portanto, com uma tonalidade suave, porém, firme e retocado pela voz do 

narrador que está ciente do que fala.  

Uma ação pode ser narrada de duas maneiras, sendo a primeira: o momento em que a 

narrativa é utilizada para evidenciar experiências autênticas do próprio narrador, e é isso que 

empresta autenticidade à matéria que é narrada, como é o caso do relato que fez Gondi em 

relação à entrada em Astúrias, ―primeiro tropeço é nas nuvens‖ (MERCADO, 2011: 95).A 

segunda, onde se manifesta o narrador pós-moderno, é discutível falar de autenticidade da 

experiência, pois este transmite uma informação obtida a partir da ressalva de um terceiro, as 

informações que ao tempoque eram repassadas por um nativo, Don Manuel de Ordax levou a 

cabo os rituais celtas. ―Dizia: ―Aqui bebíamos sidra‖ e deixava cair um jorro sobre o chão das 

cantinas; ―aqui era a Casa do Povo, que agora reabriram‖; ―aqui, nesta praça, jogávamos‖, 

―aqui Ovídio leu para mim um poema sobre barcos‖; diga-lhe que estivemos em frente a casa 

onde ele morou com os pais‖(MERCADO, 2011, p. 98). 

Novamente, nos deparamos com a questão da veracidade da narrativa. Diante disso, 

cabe questionar, o que nos passa mais credibilidade no relato, as fendas que foram abertas no 

estado psíquico do narrador e que são narradas por ele próprio, como está relacionado o 

estado em que permanece o exilado, ―esse será sempre um inadaptado individual e social, e 

sua vida afetiva, como a do preso, do doente ou do alienado, manterá seus circuitos 

machucados, e suas queimaduras não estancarão com o simples retorno‖ (MERCADO, 2011, 

p. 156), ou o relato das ações que, observado por outro, sob uma ótica diversificada, porém 

por ele explicitadas, partindo de seu ponto de vista sobre como se deu tal acontecimento, 

―eram esses finais recoletos de domingo, com uma perspectiva de tempo acinzentado e horas 

que apertam o coração, porque a impregnação que essa história produzia criava em nós, sem 

que aflorasse à consciência, uma densa fusão de nostalgias‖ (MERCADO, 2011, p. 132-133). 
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O narrador pós- moderno de Santiago, faz parte do rol daqueles que não só vive, mas 

que também observa o que vê. Durante a viagem a Astúrias, numa reconstituição do local para 

depois reconstruí-la para seu amigo Gondi, o narrador de Em estado de memóriaencontra-se 

com uma nativa idosa que narra os episódios vividos na época da ditadura militar na Espanha, 

reconstituindo os fatos, tais como sua lembrança permite. 

Santiago (2002: 45) explora dentro do limite do texto literário o conceito para o 

narrador pós-moderno como sendo aquele que participa e quer extrair da história elementos 

que a representem e que possam ser ressignificadas no relato; aquele que quer extrair a si da 

ação narrada, em atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador. Ele narra da 

plateia, da arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra 

enquanto atuante. O discurso do ―sujeito da voz‖ no relato não é apenas conduzido ou 

reproduzido, mas representado, quanto em termos verbais ou literários. No entanto, convém 

atentar para o fato de que ―por maior que seja a precisão com que é transmitido, o discurso de 

outrem incluído no contexto sempre está submetido a notáveis transformações de significado‖ 

(BAKHTIN, 2002, p.141). 

O narrador assume, então, de maneira especifica a capacidade de intromissão, a 

onisciência, do narrador tradicional, indo além dele, age também como o autor, como 

organizador, se acha no direito de convocar elementos imaginários para representar o real, e 

vice-versa; o narrador dentro do relato é quem organiza os elementos que apareceriam num 

caos total, caso não lhes fossem dado um sentido coeso.  

Diferentemente da narrativa tradicional, cujo propósito era o de preservar a autoridade 

paternalista, que ditava ao escritor o recurso da terceira pessoa do discurso, eis que surge, no 

meio literário um novo estilo de narrar, Antônio Cândido (2000: 213) no texto intitulado A 

nova narrativa acredita que surgia no meio literário um novo tipo de narrador, aquele que 

aparece na cena se apresentando na primeira pessoa do discurso, posicionado no palco pelo 

escritor que não pretendia se definir pela sua posição superior. Autor/narrador/personagem 

surgem na nova narrativa como um instrumento de poder no discurso literário, como uma 

arma, capaz de suscitar forças e riqueza para a narrativa contemporânea, possibilitando ao 

escritor esclarecer, caso assim o desejar, aquilo que a própria história não seja capaz de 

exprimir. 

Assim, é preciso que enfoquemos mais de perto a edificação do narrador/ personagem 

de Tununa Mercado Em estado de memória, que vem a ser, pelo que acompanhamos a de um 

narrador que tem como objeto a si e parte das memórias recolhidas de depoimentos de 

terceiros. Que personagem é possível apreendermos das memórias compartilhas do relato de 
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Mercado, quais percepções ela nos transmite? Quais os métodos ela escolheu elaborar a 

construção de seu narrador? Tentaremos, pois, a partir de agora, refletir e mapear algumas 

possibilidades de resposta para tais questões.  

Utilizaremos do conceito de Jítrik para formularmos uma teoria acerca do narrador 

pretendido. O narrador na concepção de Jítrik (1972: 234) é por si mesmo ―o ―elemento‖ que 

toma forma a partir de um olhar ordenador que, por sua vez, se situa numa perspectiva; 

consequentemente, reordena-se o tempo e o espaço, categorias primárias de toda perspectiva‖. 

Reafirma ainda que o relato consiste no modo de tratar o olhar (o narrador), o modo de tratar 

o tempo e o espaço, ―o sinal das modificações operadas no campo do narrador é a 

fragmentação e a permutabilidade dos olhares‖ (JITRIK, 1972, p. 234). 

O conteúdo narrado por Mercado de caráter memorialístico mescla a mais livre 

expressão da criação literária; a ficção, que busca se livrar das relações reificadas nas 

narrativas do passado e reconstruir, de maneira projetiva e retrospectivamente, uma 

representação do real, Santiago (2002: 46) afiançado pelas ideias de Benjamin afirma que a 

narrativa não deve estar interessada em transmitir o ‗puro em si‘ da coisa narrada como uma 

informação ou um relatório.A narrativa é narrativa porque ela mergulha a coisa da vida do 

narrador para depois retirá-la dele.Santiago (2002) elabora algumas hipóteses sobre o narrador 

pós- moderno, dentro de uma perspectiva que se baseia na realidade vivida, e parte de uma 

experiência daquele que vivencia determinada história ou dela é testemunha para assim poder 

narrar com um mínimo de veracidade possível que cabe ao texto.  

Reavivar a memória significa para o narradorcumprir uma tarefa necessária para que 

gerações futuras tenham o conhecimento a respeito de seu próprio passado, que no caso dos 

argentinos foi à questão do exílio, das perseguições, dos desaparecidos e dos extermínios em 

massa. Gagnebin (2009) discute sobre a experiência da alteridade, isto é, do outro, de um 

passado que precisa ser contado para ser recriminado e quiçá modificar algo no presente. A 

escritora supracitada explana que a identidade, aquela que está sempre em modificação, que 

age de acordo com a temporalidade na qual se encontra, está intrinsecamente ligada à 

alteridade. A troca de experiências de épocas mantidas pelo autoritarismo e repressão através 

de memórias autobiográficas é comumente visualizada no campo de tensão entre identidades, 

isso se evidencia no texto memorialístico de Mercado, que, ao transformar em ficção a 

experiência dos diferentes ―mundos‖ pelos quais passou, deixa um legado de conhecimentos 

para as pessoas que vieram depois. 

Para Sarlo este tipo de narrativa que procuram narrar a vida dos sujeitos, pretendendo 

uma unificação desse sujeito, são indiferenciáveis da ficção em primeira pessoa, caso elas 
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aceitem ser impossível estabelecer o pacto referencial entre personagem fictícia e 

pessoa.Neste caso, o agente de transformação do âmbito que seria biográfico para o ficcional, 

se dá nitidamente pelo caráter de coletividade que a escritora propõe em sua obra. O narrador 

aparentemente incógnito inicia a narrativa, revendo os acontecimentos de sua vida até um 

determinado momento, refletindo, tecendo comentário a respeito de tudo aquilo da matéria 

narrada que julga pertinente, relata memórias suas e de outros personagens, considerações 

sobre seu estado de exilada, reflexões, explanações de seus sonhos, mas, em virtude da 

mínima separação entre o que foi vivido e o que foi registrado como experiência. 

O narrador moderno ―deseja apagar as distâncias sociais, identificando-se com a 

matéria popular. Por isso, usa a primeira pessoa como recurso para confundir autor e 

personagem, adotando uma espécie de discurso direto permanente e 

desconvencionalizado‖(CÂNDIDO, 2000, p. 213). A ideia de utilizar a primeira pessoa do 

discurso consistenuma maneira que esses novos escritores utilizaram como recurso para 

fundir autor e personagem, causando dúvidas quanto quem está falando, adotando, segundo 

Cândido (2000: 213) uma espécie de discurso direto permanente e desconvencionalizado, que 

possibilita a fusão mais intensificada do que o indireto livre.  Santiago (2002: 46) 

complementa, ―a coisa narrada é mergulhada na vida do narrador, embora este confesse tê-la 

extraído da sua vivência, a coisa narrada existe como puro em si, ela é informação, exterior à 

vida do narrador‖, O narrador tem nesse sentido, a função prática do narrador clássico de 

Benjamin, o de ensinar algo. 

A noção de respeito de um ser, elaborada por outro ser, é sempre incompleta, em 

relação à percepção física inicial. E o conhecimento dos seres é sempre fragmentário. Desse 

modo, o conhecimento que vamos elaborando em relação ao narrador/personagem de 

Mercado, é dado, por assim dizer, em partes fragmentadas, pedaços de conversas, um ato, 

uma sequência de fatos imprecisos e irreais, uma informação; na totalidade do texto, nunca 

numa completude. De acordo com Cândido, ―Cada um desses fragmentos, mesmo 

considerando um todo, uma unidade total, não é uno, nem continuo. Ele permite um 

conhecimento mais ou menos adequado ao estabelecimento da nova conduta, com base num 

juízo sobre o outro ser‖ (CÂNDIDO, 1998, p, 53).Diante de algumas conjecturas, não 

podemos afirmar que conhecemos o interior de um personagem, a sua essência e sua 

existência além do que o narrador nos contempla.  

Essa constatação é segundo Cândido (1998: 54) fundamental em toda literatura 

moderna desenvolvida bem antes das investigações técnicas realizadas por psicólogos, que 

depois também viriam se beneficiar dos resultados, em técnicas conscientemente 
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desenvolvidas por alguns escritores do século XIX, como tentativa de sugerir e desvendar, o 

mistério psicológico dos seres humanos. O modo fragmentário do sujeito, insatisfatória, 

incompleta, com o que se elabora muitas vezes o conhecimento de um indivíduo, se constitui 

como o diferencial na narrativa, pois possui uma diferença fundamental entre o que é real e o 

que é construído, e por fim colocado na ficção. A visão fragmentária é essencial à nossa 

própria experiência, é uma condição não estabelecida, mas a nós submetidos. 

O uso do fragmentário, tão discutido na nova narrativa é uma criação, um artificio 

estabelecido pelo escritor que delimita convenientemente, em uma estrutura elaborada o 

destino a que se pretende chegar, e o que na vida é o conhecimento do outro. Daí que surge no 

discurso, a escolhas dos gestos, frases desconexas, elementos significativos no 

textoinstituindo uma identificação do narrador com o leitor, sem com isso, diminuir a 

impressão de complexidade e riqueza do personagem narrado. Em estado de memória, 

Tununa Mercado,faz um recorte ―fotográfico‖ do íntimo do personagem. No momento em 

queretrata suas expiações, recorre também às recordações do passado, evidenciando a 

insegurança com relação ao futuro. Nada mais podemos conhecer desse personagem, a não ser 

o que nos é mostrado do seu psicológico pelo narrador.  

Podemos a partir de alguns elementos fornecidos pelo narrador, da evocação nos mais 

variados traumas traçar uma imagem dessa reconstituição fictício-memorialística.  

Partes essenciais do narrador inserido na narrativa inconstante são vistas por Noé Jítrik 

como um objeto de consciência, incrustado numa memória, fixo como uma estampa ou como 

um traumatismo cujas raízes são motivos de averiguações; nelas, o retrocesso, a repetição, e a 

fragmentação ―são formas da recuperação dessa memória, tratamento semelhante ao da 

psicanálise e, como, psicanálise na medida em que configuram um objeto, cria um espaço, o 

lugar romanesco onde transcorre todo o intento recuperativo‖ (JITRÍK, 1972, p.234). 

Pensando a partir da ideia do fragmentário, Rosenfeld (1998: 12) delega a ficção um 

lugar ontológico privilegiado; lugar em que o homem pode viver e contemplar, através de 

personagens variadas a plenitude de sua condição, e em que se tornam transparentes a si 

mesmo, local em que debate-se com a necessidade de decidir-se em face da colisão de 

valores, passam por terríveis conflitos e enfrentam situações-limite em que se revelam 

aspectos essenciais da vida humana: aspectos trágicos, sublimes, demoníacos, grotescos ou 

luminosos. 

Não estamos discorrendo acerca de um caso especialmente novo, mas, da liberdade 

possível nos procedimentos, que permitem a articulação de significações novas à base de 

conteúdos de certo modo velhos. Esta liberdade explica Jítrik (1972: 136), manifesta-se numa 
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forma exterior fragmentada, com um alto teor critico, a fragmentação nessas narrativas rompe 

com o método tradicional de contar uma história, ―ser homogêneo e cujo manejo, os segredos 

do manejo, confere um poder indiscutível que se deposita no escritor, que é quem possui a 

capacidade de contar com técnica impecável. [...], o escritor é considerado um representante 

especial da espécie, não é um operário nem um produtor, é um criador‖ (JÍTRIK, 1972, p. 

136). 

Usada como válvula de escape para aliviarem suas frustações os exilados iam até a 

embaixada argentina para fazerem protestos com faixas contra os abusos concedidos aos 

militares, e tais manifestações eram olhadas de maneira indiferente pelos mexicanos alheios à 

suas causas; mães que levantavam suas bandeiras com os nomes de seus filhos desaparecidos 

e mortos durante a ditadura miliar; ―Os atos diante da embaixada eram obviamente catárticos, 

mas terminavam sendo, a longo prazo, patéticos recursos‖ (MERCADO, 2011, p. 150); essas 

mães protagonizaram um dos fatos políticos dos anos finais da ditadura militar: acorrentaram-

se a uma das colunas da sede do consulado argentino. ―Esses anos depredatórios que passaram 

como um tropel foram abrandando ou endurecendo o coração e a vontade de muitos, sendo 

uma e outra cosia, o abrandar-se e o endurecer-se, os signos da vulnerabilidade de nossas 

emoções‖ (MERCADO, 2011, p. 150).  

Estes aspectos de grande profundidade, presentifica no narrador/personagem de Em 

estado de memóriapor vezes incomunicáveis, revelam-se como um momento esclarecedor, 

considerados como momentos supremos, perfeitos, não percebíveis na vida empírica em seu 

―fluir cinzento e cotidiano‖, e ocasionalmente, não se apresentam de um modo tão nítido e 

coerente, tampouco de forma breve e seletiva que nos levam a perceber aquilo que imerge do 

íntimo, seus conflitos e crises ―mais recônditos na sua concatenação e no seu 

desenvolvimento‖ (ROSENFELD, 1998, p.12).  

Seguindo Rosenfeld (1998: 12) para quem a literatura (ficcional) ―é o lugar em que 

nos defrontamos com seres humanos de contornos definidos e definitivos, em ampla medida 

transparentes, vivendo situações exemplares de um modo exemplar (exemplar também no 

sentido negativo)‖garantindoa verossimilhança que o texto fictícionecessita. Em estado de 

memória, Mercado utiliza de sua condição de exilada, usando da autenticidade de sua 

memória/real para coletar o modo de vida daqueles que viveram o exilio e outros tipos de 

expatriação, e, em seguida adentra para o campo fictício e assim, dá voz ao narrador, é 

emprestar- lhe a substância extraída da experiência vivida, para que estas impressões sejam 

narradas com maior autenticidade: 
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Eu tinha que expor ante esse psiquiatra virtual que essa condição de ser a 

segunda em qualquer ordem, outorgada pelo acaso do nascimento entre dois 

irmãos, me levou a estar a serviço, por assim dizer, de pessoas sem 

escrúpulos que, ao mesmo tempo em que me elogiavam pelo que eu escrevia 

e, mesmo que assinado por elas, e agradeciam, acabavam por me negar. 

Negava-me ou faziam-me de zé- ninguém depois de terem se valido de 

minha suposta capacidade ou ofício de colocar ideias por escrito, o que eles 

consideravam menos importante  (MERCADO, 2011, p. 29). 

 

Em estado de memóriapode ser analisadosob vários aspectos; a narrativa memorialista, 

e a pós-moderna. A memorialística é para Silviano Santiago (2002), local por onde transita, 

com maior intensidade, o narrador clássico, aquele que pretende transmitir um conhecimento 

e sabe dar conselhos; conselho que é tecido na substância viva de sua experiência. O que 

conclui dizer que, nas narrativas caracterizadas como memorialistas, o narrador tende a se 

manifestar como figura central, dentro do relato, dono de uma sabedoria que foi construída 

por quem as escreveu.  

O narrador assume assim, o papel deautor e personagem, enquanto sujeito do relato, e 

os fatos narrados seriam, então, uma cosmo representação; e as memórias uma representação 

do todo. Ainda trabalhando a questão de se autorretratar no texto, Miranda (1992: 35) 

esclarece que este não seja um trabalho que se faça sem dor, que se realiza de maneira 

harmônica e serena, pois, na tentativa de olhar-se de dentro, o auto retratista percebe que o eu 

lhe escapa, formando-se e deformando - se sem cessar na superfície caótica do texto. 

Como um exemplo citado pelo narrador em um de seus retornos, que duraram pelo 

tempo de dez anos, ainda indefinidos com relação à volta definitiva à Argentina,no período do 

golpe de 1966, e um segundo de 1974 a 1986. Nesta conjuntura, tempo/espaço, atuam com 

maior ou menor atenção do narrador no texto. ―No final das contas, resultam muitos anos: 

admitimos que, nesses 16 anos, tivéssemos de descontar pelos menos três, porque é certo que 

poderíamos ter voltado à Argentina imediatamente depois das guerras das Malvinas, como 

fizeram muitos‖ (MERCADO, 2011, p.75).  

Sea vivência do agora (presente atual) é assaltada com certa frequência pelos 

momentos críticos do passado, tal como vimos registrado em partes na narrativa, este 

(passado) requer o mesmo pensamento, porque todas retratam as experiências sofridas, 

embora possuam uma distância temporal, e ainda que distantes, elas se aproximam e mesmo 

que exista o tempo como fator relevante, tem a seu favor o fato de se colocar em questão, o 

narrador; individuo e objeto essencial da lembrança, que procura através do corte, se libertar 

na escrita. ―O presente suporta todo o peso, pareceria que o agora sempre foi um longo dia‖ 

(MERCADO, 2011: 82).Como podemos apreender na voz do narrador de Em estado de 
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memória(2011: 33): ―Há um forte dissabor na evocação; esforço-me, neste momento, para 

separar do conjunto algum instante coletivo de felicidade, porque estes existiram, mas a 

melancolia leva a dianteira, nada se subtrai à melancolia de uma recordação cinza‖.  

Não se trata, por conseguinte, crê que o narrador do texto esteja planejando uma 

viagem em direção ao fim último; à morte, muito embora esta, metaforicamente e 

materialmente em diversos momentos, veio também desempenhar um papel relevante no texto 

de Mercado,―quanto menos importância minha existência denotasse, menor seria a 

possiblidade de ser percebida‖ (MERCADO, 2011, p. 220), mas, que está inconscientemente 

inserida na proposta de ressignificação da experiência e recriação, assim como, ansiando pelo 

retorno à essência de uma vida anterior à ditadura:  

 

Minhas reservas eram suficientes: uma decisão de não chamar ninguém, de 

não pedir nada a pessoa nenhuma; de responder àqueles que me 

requisitassem, mas de não reclamar; de me expor o menos possível a 

qualquer negativa dos outros para desterrar a frustração da demanda sem 

resposta; de me contrapor à desesperança, separando-me de toda expectativa. 

(MERCADO, 2011, p. 220). 

  

Retornando ao livro Em estado de memória, o narrador se ver a si próprio, como aos 

demais, por determinação de médicos e psicólogos como sujeitos espiritualmente doentes, e 

afirma que é estando mais próximo da morte que se nota a sinceridade de um homem. Parece 

não ser por acaso, o capítulo A doença, centraliza uma estória que, tematiza a ideia da morte, 

como o único caminho possível para todos aqueles que vivenciaram um trauma, ―deixaram-no 

morrer porque por que sua demanda não poderia ser preenchida‖(MERCADO, 2011, p. 13).  

Em estado de memória se insere aos moldes contemporâneos de se organizar no relato, 

cada um de seus dezesseis textos, que na totalidade forma o livro, traz em sua estrutura a 

linguagem que rompe com os métodos tradicionais da antiga narrativa, rompe com o tempo 

cronológico de inicio, meio e fim. Noé Jítrik conceituaesse estilo como nada convencional de 

narração, para ele, não significa falta de desenvolvimento dos termos, mas um 

desenvolvimento que deve ser intermediado pelo leitor, levando-se em conta sua memória 

narrativa, seletiva, assim como, seu próprio poder de criação, exigido até a fusão de sua 

inteligência com o texto que lhe é entregue. Jítrik(1972: 235) esclarece que os conteúdos 

básicos do texto, os conflitos dramatizados seguem de certa maneira uma sequência, mas na 

forma fragmentária, que na realidade é experienciado na desordem e na fratura, a resposta 

dada á um aparente conhecimento, ―uma rebeldia contra a ordem repressiva da inteligibilidade 
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que não coloca a si mesma, em questão, da lógica que não se alça contra si mesma, da verdade 

que se contenta com a imagem que uma vez teve de si própria‖(JÍTRIK, 1972, p. 235). 

Devido à distância espaço/temporal que se estabelece no plano ficcional, entre o 

tempo da história e o tempo do discurso, ou seja, entre a sensação e a sua imagem, a 

experiência aparece no momento da sua reconstrução sob um novo ângulo de visão, surge 

carregada do desejo de transmitir algo, de construir um conhecimento, uma espécie de 

conselho. E, simultaneamente, ao ser relembrado e revivido em uma dialética de conclusão, 

ela foge à linearidade finita e remete à eternidade. Desse modo, passamos quase que de modo 

imperceptível da perspectiva benjaminiana a outra citada por Cândido (2000: 204) na Nova 

narrativa, a de escritores que ―buscavam construir uma nova maneira de escrever‖ em parte 

possibilitada pelos movimentos modernistas que haviam conquistado e praticado, associada 

ao presente intemporal. O que condiz nas palavras de Antônio Cândido (2000: 206): ―Não se 

trata mais de ver o texto como algo que se esgota ao produzir a este ou àquele aspecto do 

mundo e do seu ser; mas de lhe pedir que crie para nós o mundo, ou um mundo que existe e 

atua na medida em que é discurso literário‖. Diante disso, a realidade social ou pessoal que 

fornece o tema, assim como o instrumento verbal, que instituem a linguagem se justifica pelo 

fato de possuírem uma realidade própria. 

Nas palavras do critico supracitado, nos anos 70 podem falar de uma verdadeira 

legitimação de pluralidade nos textos literários, o autor reitera a afirmação, acrescentando 

quetrata-se aqui: 

[...] dos desdobramentos destes gêneros, que na verdade deixam de ser 

gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes imaginadas dentro 

de suas fronteiras. [...]. A ficção recebe na carne mais sensível o impacto do 

boom jornalístico moderno, do espantoso incremento de revistas e pequenos 

semanários, da propaganda, da televisão, das vanguardas poéticas que atuam 

desde o fim dos anos 50, sobretudo o concretismo, storm center que abalou 

hábitos mentais, inclusive porque se apoiou em reflexão teórica exigente 

(CÂNDIDO, 2000, p. 209- 210). 

 

A narrativa de Mercado se lançou como parte intrínseca de uma narrativa (literária) 

que proporciona meios de alcançar novas fronteiras, diante da real possibilidade de 

experienciar aos leitores não somente os fatores externos do personagem, o imediatismo das 

noticias, mas, também aquilo que está interiorizado, que só é possível de ser verbalizado, 

perante esse novo modelo intimista propiciado por essa nova narrativa.O narrador já não 

consegue definir a si próprio sem para isso remeter-se ao grupo, procurava relacionar 

constantemente com o exterior, evitando assim, o encontro final com o desvario: ―Queria 

dizer eu, mas dizia ela e rogava para que voltassem a me unificar, que me restituíssem ao 
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armário de onde provinha e no qual havia estado até aquele momento, com tanta 

despreocupação, como inconsciência‖ (MERCADO, 2011, p. 20).  

Conforme diz Sarlo, a respeito dessa proliferação de relatos em primeira pessoa como 

um depositório privilegiado de memórias que não seriam acessíveis se não fossem os relatos 

testemunhais, e já não seria ―possível prescindir de seu registro, mas também não se pode 

deixar de problematizá-lo. A própria ideia de verdade é um problema‖ (SARLO, 2007, p. 

117). Conforme foi dito por Cândido, a nova narrativa era usada como instrumento letal, uma 

espécie de linguagem que feria a literatura convencional, ―vê-se que estamos ante uma 

literatura do contra. Contra a escrita elegante, antigo ideal castiço do País. [...], contra a lógica 

narrativa, isto é, a concatenação graduada das partes pela técnica da dosagem dos efeitos; 

finalmente contra a ordem social‖(CÂNDIDO, 2000, p. 212). A narrativa de Mercado, nesse 

sentido, vem para contrapor essas afirmações, uma vez que, procede de um tipo de narrativa, 

cuja tessitura é trabalhada de metáforasna invenção alegórica e poética, aprimoradas na 

linguagem que funciona como cronometro capaz de emocionar o leitor e garantir ao mesmo 

tempo, riqueza simbólica e textual. Ou como diria o próprio Cândido (2000: 212): ―Talvez 

esteja ai mais um traço dessa literatura recente: a negação implícita da ideologia‖. 

Alegría elege determinados conceitos denominados de ―antiliteratura‖ como sendo um 

movimento contra uma mentira aceita socialmente e em seguida venerada em vez de aceita 

essa realidade. ―Esta literatura começa por demolir as formas, apagar as fronteiras dos 

gêneros. Dar à linguagem seu valor real e corresponder com sinceridade à carga de absoluto 

que é nossa herança‖ (ALEGRÍA, 1972, p. 243).A intenção de ruptura com o modelo 

tradicional realista foi um dos principais focos dessa literatura, que se definiu no sistema 

literário latino americano, a partir de evidentes mudanças temáticas e do redimensionamento 

de certos problemas de composição narrativa. Personagem/narrador, espaço/tempo passam a 

funcionar de modo diferente em uma narrativa que não mais tenta reproduzir a realidade 

objetiva. Ao contrário, cria ambientes profícuos a tais criações, como o imaginário, permitido 

dentro das leis da verossimilhança. 

Além da visão do narrador tradicional pincelado em algumas partes no texto, 

mencionado anteriormente em relação ao narrador benjaminiano, acentua-se no texto Em 

estado de memória as marcas do olhar do narrador contemporâneo, trata-se de uma visão que 

se volta para o momentâneo e incompleto, que valoriza o vazio, e que se apodera 

intuitivamente do imediato e do corporal, lutando contra a morte.No entendimento de Jítrik 

(1972: 238), a partir do movimento destrutivo já encaminhado começa-se a pisar em terreno 

cada vez mais firme, e a capacidade de formalizar funciona,como se novos instrumentos, que 
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correspondem a uma nova maneira de entender a realidade, estivessem se constituindo para 

dar uma nova fisionomia à literatura.  

Aqui, o texto de Mercado se impõe a uma distinção entre o narrador pós-moderno, o 

contemporâneo e o narrador memorialista, visto que, o texto de memórias tornou-se relevante 

com o retorno dos exilados políticos. ―O narrador de ficção pós-moderna não quer enxergar a 

si ontem, mas que observar o seu ontem num hoje. Ele delega a um outro, a responsabilidade 

da ação que ele observa‖ (SANTIAGO, 2002, p. 56).  

O narrador de Em estado de memóriaultrapassa os limites dopersonagem de uma 

fictícia que é autorizada pela questão da verossimilhança, a criação de um persona que narra 

sua experiência no texto, sem dá a ele o caráter de biografia, pois o que dá o caráter de 

autobiográfico ao texto é o nome que confere a mesma identidade entre o autor e personagem. 

E nesse caso, o narrador que enuncia o discurso, deve permitir sua identificação no interior do 

texto, o autor seria assim, elaborado como se fossem personagens.Sarlo (2007: 31) enfatiza 

então o caráter diferencial da narrativa em primeira pessoa, desde que se aceite ser impossível 

estabelecer um pacto referencial que não seja ilusório. Sem poder ser creditada uma 

veracidade entre um eu textual e um eu da experiência vivida.  

O campo artístico no qual trabalha o narrador de Mercado aproxima a uma reprodução 

teatral, representações, metáforas que se assemelham a símbolos psicodélicos, a exemplo, a 

cena principalO muro acompanha a voz do narrador, que permanece no texto garantido pelas 

partes, que ora, são metáforas que circulam ciclicamente no texto, e outras vezes, como 

oscilação de imagens que circulam flutuantes do presente ao passado como formas 

alucinógenas, assim como partes concernentes a história oficial para dar credibilidade às 

palavras do narrador, garantindo uma veracidade ao texto.  

O narradorfunciona no texto como o próprio corpo da escrita, uma relação de 

despedaçamento, desagregação, descontinuidade que contribui para o renascer fantasmagórico 

do corpo despedaçado, assim como, propicia também a angústia de reviver lembranças 

ligadas ao elemento/fator que levou a esse despedaçamento, expõe a dificuldade que é viver 

sob o estigma do trauma, a constante dependência de se colocar sob a vivência de outros, ―Eu 

chegava e localizava-me com facilidade; mal passavam umas horas, e já estava acomodando 

as mesas e as cadeiras, [...], mas, apesar dessa adequação instantânea, algo misterioso me 

impedia de sentir que estava ali, que aquele espaço em ordem era minha casa‖ (MERCADO, 

2011: 139).  

De acordo com Cândido (1998:79) alguns contextos quando utilizados de forma 

adequada na narrativa asseguram o traçado convincente da criação da personagem, enquanto 
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que, segundo o crítico literário, partes soltas as comprometem, reduzindo-as inexpressividade 

dos fragmentos. Neste ponto, Cândido (1998: 80) pontua que essa é uma das funções capitais 

do texto elaborado sob as vias da ficção, fornecer um conhecimento maior, mais completo, 

mais coerente, do que o conhecimento decepcionante e fragmentário que temos dos seres, e ao 

mesmo tempo, podermos comunicar esse conhecimento. 

Podemos concluir que através do processo gradual da escrita seja possível ao 

indivíduo fazer essa passagem de morte em vida. Nesse processo podemos conhecer em parte 

o indivíduo que expõe sua vivência, a escrita de si e a morte, de forma semelhante. A morte é 

um limite definitivo de seus atos e pensamentos, e depois dela é possível elaborar uma 

interpretação completa, provida de mais lógica, mediante a qual a pessoa nos aparece numa 

unidade satisfatória, embora às vezes de forma arbitrária. Santiago (2002: 57) coloca a 

questão da morte e narrativa como um caminho que se cruza, um está unido ao outro, abrindo 

espaço para uma concepção do devir humano, em que a experiência da vida vivida é fechada 

em sua totalidade, e é por isso que é exemplar. 

Walter Benjamin (1994: 119), no ensaio Experiência e Pobreza relata o surgimento de 

uma nova forma de miséria: o empobrecimento da troca de experiências e, com esse novo tipo 

de miséria, surge também uma insatisfação generalizada em relação à realidade vivida, ao 

cansaço do dia-a-dia. A perspectiva de Santiago (2002)designa-se que a narrativa pós-

moderna surgiu para evidenciar de certa maneira ―a pobreza da experiência‖ e também ―a 

pobreza da palavra escrita‖ enquanto processo de comunicação num mundo pós-moderno.  

Nessa linha de pensamento, pode-se dizer que alguns escritores contemporâneos 

utilizam em seus textos um narrador que narra a partir de um ―saber‖ proporcionado por um 

olhar lançado sobre as experiências do outro, e não mais mergulhado em suas próprias 

experiências, num sentir na pele, numa verdade indiscutível e absoluta. O que lhe interessa 

mesmo é o outro e suas  experiências.―Trata-se, portanto, de um diálogo entre surdos e 

mudos, já que o que realmente vale na relação a dois estabelecidos pelo olhar é uma corrente 

de energia vital [...], silenciosa, prazerosa e secreta‖ (SANTIAGO, 2002, p. 57).  

A compulsão pela escrita age em Mercado como uma força coativa que a conduz à 

retomada salvadora do mundo, sustenta-se, portanto, pela convicção acerca da dimensão ética 

da tarefa empreendida e da comunicação com o outro, permitindo assim, a transmissão da 

experiência, desfazendo o espaço entre o individual e o coletivo, entre o eu e nós.O ritmo 

narrativo sequencia o mesmo andar que o da personagem, como são processadas as 

informações, reelaboradas em sua memória; na maneira como assume compromissos com os 
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outros, nas visitas aos psicólogos, nas reuniões para discutirem assuntos relativos à Argentina, 

nas visitas á casa de Leon Trotski. 

Asarticulações de Santiago (2002: 45), para quem a narrativa ‗descentraliza‘ na 

medida em que a sociedade se moderniza, torna-se mais e mais difícil o diálogo enquanto 

troca de opiniões sobre ações que foram vivenciadas. As pessoas já não conseguem hoje 

narrar o que experimentaram na própria pele, e ao que tudo indica, ainda continuarão caindo 

até que seu valor desapareça de todo. Dessa incapacidade surge então, na sociedade atual, a 

urgência em conhecer/dividir as experiências vividas pelo outro. Essa necessidade como já foi 

dito anteriormente advém em consequência da modernização social que gera cada vez mais o 

isolamento humano, devido à fragmentação, a fluidez com que as noticias circulam nos meios 

de comunicação, nada mais permanece, tudo se desfaz na modernidade líquida.  

No entanto, nada existe de concreto na pós-modernidade que retire do conhecimento 

humano, concebido a partir daquilo que se conhece somente pelo fato de se ter observado, sua 

autenticidade: ―digo que é autêntica a narrativa de um incêndio feita por uma das vítimas, 

pergunto se não é autêntica a narrativa do mesmo incêndio feita por alguém que esteve ali a 

observá-lo‖. (SANTIAGO, 2002: 44).  

Como hábil prosador, ciente da ampla tradição não só ficcional/literária, o narrador 

possui também um contexto histórico, filosófico, místico e cultural que o acompanha e a 

necessidade que tem em transpor o tempo e os fatos. No capítulo da Fenomenologiao narrador 

fala da afinidade que o mantém invariavelmente ligado à literatura, da leitura 

descompromissada com o enredo, comprometida com o estado interior, o conteúdo. Ações 

que percebemos na maneira como o conteúdo do livro interagem fluidamente em seu interior, 

lançando-a a zonas de verdadeira revelação, a depender da complexidade do livro que está 

envolvida: ―O sentimento do saber, a luz do conhecimento têm sido efêmeros para mim na 

relação com os livros; entretanto, não posso tirar conclusões denegridoras desse fato‖ 

(MERCADO, 2011: 167).  

O narrador se colocou certa vez na leitura do livro: Fenomenologia do espírito, de 

Hegel; missão essa que não foi fácil, mas espinhosa, mas que não o impediu à entrega total: 

―O texto escapava e entregava-se a nós, com alternância; havia leituras em que saíamos dele 

como golfinhos do mar, regozijando-nos com as imersões e acrobacias, convencidos de que 

agarrávamos a quinta essência‖ (MERCADO, 2011: 170). Nesse sentido, o narrador procura 

construir ao mesmo tempo, um acesso possível entre o conhecimento que se adquire no ato da 

escrita, com o de fazer à escrita, entre ―os compartimentos secretos e desabitados, terra de 

ninguém‖ (MERCADO, 2011: 172).  
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Segundo Mercado, locais aos quais se chega quando se propõe escrever ou quando se 

quer descobrir e entender uma obra como a Fenomenologia, que diferem do prazer à qual nos 

entregamos durante o tecer da escrita, a felicidade do ―não ser e do não estar, enquanto no 

recinto do textual (ao qual se chega quando se escreve ou se pensa) só se recolhe desventura. 

Não desventura como um sentimento pessoal, mas como expressão de uma desnudez 

fundamental: não saber, não poder preencher o vazio, não abarcar o universal‖ (MERCADO, 

2011, p. 172).O narrador vê-se não só como portador das lembranças, mas daquele que 

precisa ruminar sua própria história, para salvar do esquecimento, as raízes pertencentes à 

geração que teve toda uma tradição marcada pelos desajustes políticos e sociais da América 

Latina. 

Exemplo de narrativa memorável se encontra no capítulo da Intempérie, na qual o 

narrador acrescenta uma afeição à circunstância do homem da praça, importância essa que só 

é dada pelo narrador que observa. Podemos acrescentar que, o tratamento ficcional dado ao 

texto, na qual fatos reais, ora foram transformados pela escrita da imaginação, ora foram 

empregados para absorver os elementos da experiência de Mercado, dando-lhe um caráter 

ficcional, chegando até o leitor como a verdade alicerçada pelo literário, dentro de uma 

verossimilhança que é permitida no texto, não percebendo o trabalho de duelo que foi 

realizado pelo narrador na preparação dessa passagem. Temos assim um narrador que mantém 

sempre a mesma postura no relato ficcional, embora relate traços memorialísticos de sua 

experiência que nos faz voltar á história, ou narra a partir da observação de fatos pertencentes 

a terceiros.  

Trata-se de um narrador que busca um distanciamento em relação ao fato narrado, isso 

no espaço ficcional, porque observa e conta o que viu de fora, como é o caso do narrador no 

capítulo da Intempérie que fica observando diariamente a forma como vive o homem da 

praça, Andrés, ―Move-se apenas alguns metros, não mais de 30 ou 50. Não tem urgências, 

mas certamente me vê todos os dias, quando saio para passear com meu cachorro, e não pode 

imaginar o que me acontece pelo mero fato de saber que ele está ali, cravado em sua decisão 

de viver a intempérie‖ (MERCADO, 2011, p. 177). 

O que evidência é que Mercado, neste capítulo, trabalha com o narrador que lança seu 

olhar sobre a condição do outro, diferentemente daquilo que narraria, caso estivesse, desde já 

inserida no contexto do homem da praça, como veremos mais adiante, a ligação com o 

homem da praça. A Intempérie é a visão possibilitada por quem está de fora; o espectador, 

uma experiência alheia, ainda que, em alguns momentos nosso narrador tenha se inserido 

enquanto atuante: 
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Era 10 de fevereiro de 1988. Sentado sobre o braço direito do banco, de 

acordo com ―meu ponto de vista‖, [grifo meu] ele inclinava-se e escrevia 

sobre seu caderno, quase um álbum, apoiado em seus joelhos. Nos dias 11, 

12 e 15 de fevereiro, continuava ali sentado, escrevendo sobre os joelhos. 

Entre 7 e as 8 ele via o nascer do sol por sobre as arvores da praça, 

escrevendo (MERCADO, 2011, p. 178). 

 

Mercado narra a partir da observação de situações vivenciadas e ações sofridas pelo 

outro, ou seja, apenas reproduz o que observa o que vê. ‖Nunca me pareceu normal ver esse 

homem de manhã em seu banco, quase que espreguiçando ante a chegada do dia, e menos 

ainda me pareceu corriqueiro vê-lo coberto com um enorme plástico nos dias de tempestades 

que assolavam e inundavam as cidades‖ (MERCADO, 2011, p.179).  Este procedimento de 

observação do alheio é aquilo que Santiago entende como sendo um movimento de 

distanciamento e rechaço que o narrador pós-moderno (Santiago) faz em relação ao narrador 

moderno clássico caracterizado por Benjamim em O narrador (1994).  

O narrador do capitulo Intempéries parece, à semelhança do indivíduo que representa, 

mais amadurecido, seguro dos fatos relatados, embora haja rompantes de insatisfação, 

ponteados por certa frustração, como o de não saber orientar-se, que a impossibilita de seguir 

uma ordem coerente em sua escrita, o que culminará como se sabe no fim das visitas ao 

homem da praça: 

Eu me esforço para fazer cronologias e me desgasta tentar recordar em quais 

datas aconteciam as instantâneas variantes na vida à intempérie do homem 

da praça e estabelecer quando aconteceram mudanças em minha relação com 

a cena que ele dramatizava. Esse registro disse a mim mesma deveria ser 

cotidiana, mas a ideia de um diário minucioso em que anotasse minhas 

observações sobre o homem me parecia de uma grandiloquência e de uma 

veleidade que tampouco condiziam com a circunstância. Só agora, a vários 

meses desses acontecimentos, posso tentar ordená-los por escrito 
(MERCADO, 2011, p. 180). 

 

Beatriz Sarlo (2007: 56) trata aqui de uma questão crucial que se refere às vitimas, 

quanto á rememoração de uma fase traumática, que foi a violência do Estado, para quem 

montar uma história é construir um capítulo na busca de uma verdade que, de toda maneira, a 

reconstituição dos fatos no modo realista-romântico não tem, invariavelmente, condições de 

restaurar. A prática dessa narrativa é um direito e, ao exercê-lo, embora subsista a parte 

incompreendida do passado, e a narração não consiga responder às perguntas que a geraram, a 

lembrança como processo subjetivo abre uma exploração necessária ao sujeito que lembra (e, 

ao mesmo tempo, o separa de quem resiste a lembrar). 

O texto Experiência e Pobreza descreveria o esfacelamento da narrativa tradicional 

numa multiplicidade de narrativas independentes, ao mesmo tempo objetivas e irrelevantes. 
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Pensando assim ―O narrador‖ coloca algum marco simples para definir uma atividade 

narrativa que saberia rememorar e escolher o passado esparso sem, no entanto, assumir a 

forma obsoleta da narração mítica universal. (GAGNEBIN, 2011, p. 62).O que pode ser em 

síntese entendido nas linhas do texto Onarrador, baseada na ideia errônea de que Benjamin 

estivesse preocupado com a harmonia perdida.  

É certo, que, por trás dessa aparente preocupação existiria outra preocupação de maior 

relevância para o filosofo, não se trata de deplorar o fim de uma época e de suas formas de 

comunicação quanto de detectar na antiga personagem, hoje desaparecida, do narrador, uma 

tarefa sempre atual, a do apokatastasis (reunião de todas as almas no Paraíso). Recolhimento 

que o narrador, a figura secularizada do Justo, efetuaria por suas narrativas.A ideia de 

retomada salvadora do passado, Gagnebin (2011:62) explicita ainda baseada na análise do ―O 

narrador‖ de Benjamin que o que se opõe a ideia de retomar o passado não se trata de afirmar 

o fim da tradição, da possibilidade de compartilhar experiências, mas, especificamente, a 

realidade do sofrimento, de um sofrimento impossível de ser comunicado. O sofrimento que a 

Primeira Guerra revelou, e que não poderiam ser apresentados da forma como fizeram alguns 

escritores em romances de guerra, rejeitados por Benjamin no final dotexto O narrador 

(1994). No entanto, deveria ser transmitido, deveria poder ser dito, narrado, mas num sentido 

certamente diferente do da acepção tradicional do erzahlen. 

Com relação à fragmentação das narrativas, das qualidades do narrador que voltam na 

modernidade, distorcidas, invertidas, numa espécie de deformação irônica e dolorosa, é 

correto afirmarmos, de fato fomos expropriados da possibilidade de fazer a experiência e da 

autoridade de narrar, daquilo que dava consistência a sua subjetividade e da produção de 

significação dessa experiência. Sem experiência não é possível narrar, não é possível ter 

autoridade sobre aquilo que se diz, pois somente dando significação a essa experiência é que 

se produz autoridade para narrar o que foi experienciado. Quando não se pode mais 

experienciar ou se apropriar significativamente dos eventos, perde-se a autoridade de narração 

daquilo de que se participa, perde-se a capacidade de se fazer sujeitos de sua própria 

experiência.  

Desse modo, a relação das pessoas com o mundo não se dá mais pela experiência e 

pela narração, como a autoridade de quem experienciou algo, mas pelo inexperienciável, no 

movimento de silenciamento da experiência. Lugar onde a experiência deve tornar-se 

verdade, à medida que dá significado ao conhecimento, produzido e adquirido e, portanto, se 

perdemos a capacidade de narrar, de contar a nossa história, é porque não temos mais 

infância. Para o homem, a infância é a condição da sua história, é o próprio sentido e 
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ambiente da experiência. Por isso: ―[...] a história não pode ser o progresso contínuo da 

humanidade falante ao longo do tempo linear, mas é, na sua essência, intervalo, 

descontinuidade, epoché. Aquilo que tem na infância a sua pátria originária, rumo à infância e 

através da infância, deve manter-se em viagem‖ (AGAMBEN, 2005, p.65). 

Sabemos que Mercado, assim como tantos outros escritores de seu período, também 

passou por esse processo. Ao voltar ao passado, ela teve que evocar, às vezes 

inconscientemente, suas memórias, campeandofragmentos que possibilitassem a 

reconstituição de uma experiência e a retomada do tempo perdido. Para Sarlo (2007) dar uma 

inteligibilidade aos fatos reconstituídos, deve-se ter em vista o detalhe como elemento 

essencial na reconstrução dos fatos, que sem dúvida a verdade está no detalhe. Mas, se não é 

submetido a critica, o detalhe afeta a intriga por sua abundância realista, isto é, por seu 

aspecto verossímil, mas não necessariamente verdadeiro. 

 O detalhe, segunda a autora é quem assegura a veracidade existente no relato: ―o 

narrador que se lembra de modo exaustivo seria incapaz de passar por alto o importante, nem 

forçá-lo, pois, o que narra formou um desvão pessoal de sua vida, e são fatos que ele viu com 

os próprios olhos. Num testemunho, jamais os detalhes devem parecer falsos, porque o efeito 

de verdade depende deles, inclusive de sua acumulação e repetição‖ (SARLO, 2007: 52).  

Mercado teve de retirar as máscaras para colocar-se a disponibilidade do texto. A 

figura do escritor é avaliada assim, atribuindo-se a ele um posto em meio a suas lutas 

interiores, sugerindo que o escritor também volte em cima de seus rastros para procurar suas 

raízes, ainda que lhe custe desenterrar os seus mortos: 

Não sei se estes exercícios de controle de minha própria escrita sobre a 

escrita do homem e sua condição de intempérie eram exigências de pureza, 

mas eu necessitava de uma química seletiva, saber qual índole de mensagem 

proferia esse homem na praça e sua circunstância, e de que maneira tinha 

que ser atendido, dadas minhas próprias circunstâncias de regresso à 

Argentina. Quais eram, nessa vulnerabilidade, suas partes e as minhas 

(MERCADO, 2011, p. 190). 

 

O tipo de discurso utilizado no texto Em estado de memória tem uma tradição firmada 

em relatos, diários, cartas, autobiografias e autorretratos. Sem dúvida, uma narrativa, cuja 

dramaticidade surpreende ao relatar a dor e inconformidade do exílio, trazendo também a 

fusão entre o vivido e as referências literárias adquiridas no período do afastamento forçado 

de sua pátria. A literatura é intrínseca do narrador, ―os livros que leio me sugam a essência e 

as emoções. No momento em que os leio, o mundo que pouco a pouco se revela me submete a 

suas leis e se apodera de mim‖ (MERCADO, 2011: 165). 
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Não convém dizer que o narrador de Em estado de memória seja simplesmente um 

personagem, mas a criação do personagem para se autorrepresentar no texto, sem dá a ele o 

caráter de biografia, pois, o que dá o caráter de testemunho ao texto é o nome próprio do autor 

e personagem. E nesse caso, o narrador que enuncia o discurso, deve permitir sua 

identificação no interior do texto. Santiago (2002: 56), completa que a narrativa 

memorialística, é especialmente histórica, pois possui em si a visão do passado no presente, e 

como tal procura camuflar o processo de descontinuidade geracional com uma continuidade 

palavrosa e racional do homem mais experiente. Textos que se aproximam dessa definição de 

realidade ou permitem ao leitor suspeitar da identidade entre autor e personagem, embora o 

primeiro negue ou não afirme tal identidade, não são e nem podem ser considerados 

autobiografismo, pois a mesma não comporta variável, ou é ou não é.  

Mercado excedeu a peculiaridade da ditadura, enquanto movimento social de ordem 

autoritária como instrumento de lesão, de maneira antes ainda não efetuada, no interior da 

experiência, se impondo não somente à consciência do artista, mas do indivíduo politico e 

revolucionário para explorar suas debilidades e as de seu grupo social. Criou-se, desse modo, 

na narrativa um monólogo infinito, instrumento importante para a ficção latina americana na 

modernidade, em que ele atua como um instrumento da linguagem que ultrapassa o quadro 

psicológico que lhe deu a origem enquanto gênero, tendo o interlocutor como público direto. 

Com isso, podemos dizer, então, que o narrador pós-moderno se caracteriza pela 

dificuldade que existe na troca de experiência entre os indivíduos na contemporaneidade. Se 

assim for, é possível definirmos aqui conceitos nos quais a pós-modernidade se configura 

como partes fragmentárias que compõem as narrativas, partes incompletas retiradas das 

experiências, disseminação de outras histórias dentro do enredo, desintegração das unidades, e 

muitas outras. Dessa perspectiva, refletiremos uma das problemáticas, talvez a mais relevante 

para o texto de Mercado que se trata também de um observador.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância desta pesquisa vai de encontro com o entendimento de que a memória, 

enquanto representação das coisas reais pode também ser encarada como a defesa contra o 

esquecimento, sendo desenvolvida ao ponto de assegurar os dados na memória com os 

exercícios de memória, assegurar que acontecimentos ruins do passado não ocorram 

novamente, como no caso das ditaduras militares, da Shoah. Assim, a experiência relatada na 

obra Em estado de memória mostra-se como uma "zona de pesquisa" com um potencial de 

grandeza, quando relacionada ao discurso narrativo.  

A trajetória que envolve a experiência de vida da autora implica desse modo, nos 

inúmeros passos dados em chãos diferentes, Argentina, França, México, Espanha permitiu a 

transformação tanto da pessoa de Mercado quanto de sua escrita, os muitos ―eus‖ que se 

duplicaram em decorrência da experiência vivida. Isso contribuiu para apreendermos a arte 

como partícipe da realidade na qual ela está inserida, e da vida pessoal do indivíduo que a 

produz. Os estudos focados nas ciências humanas e sociais permitiram que a vida do 

indivíduo fosse estudada como possibilidade de um processo que emerge do íntimo, partindo 

das pequenas coisas para compreender as mudanças que se processam nos meios de ordem 

social, cultural e político.  

Percebemos nos relatos de Mercado uma escrita em que a alteridade é o mecanismo 

que a impulsiona, e funciona como abertura do sentido, possibilitando o resgate de um 

material que antes parecia oculto, no campo das lembranças e que de certa forma estava 

reservado ao silêncio; a memória. Autorizada por que viveu e sofreu direta ou indiretamente a 

tortura das Ditaduras dos anos 1970, Mercado utiliza com propriedade os artifícios da língua 

para expor essas sequelas. Pois, dizer a experiência, rememorar, viver de novo a tortura é se 

colocar em estado de fragilidade, aberta às lembranças, retocar o sentido do horror, o que nos 

faz aproximar dos limites do impensável. Conjectura, assim, a possibilidade de extrair dessa 

escrita a essência das memórias de Mercado e a elaboração da experiência traumática.    

É importante frisar aqui o quanto que a representação da memória pode ser subjetiva, 

nesse caso, passível de criar diversas interpretações sobre o passado, relacionando-se também 

com uma memória coletiva, as características envolvendo novas possibilidades dentro da 

subjetividade não anula a memória ou o testemunho histórico, mas suscitam critérios de 

análise, de escolha. Sobre essa conjugação de memórias, individual e coletiva.  

Destarte, experiência e memória ao serem compartilhadas, doadas, são edificadas entre 

as vítimas que participam de uma mesma cultura. Tununa Mercado desestrutura o modelo 
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vigente da tradicional narrativa, a ideia cristalizada de a literatura ser o espelho da realidade, 

elucida que a crença que gira em torno da memória e que por vezes a denominam como 

absoluta é em si arbitrária e suscita consequências irreparáveis ao esquecimento.  

O sentido que propomos para a análise partiu da impossibilidade das palavras em 

preencher os lugares vazios da memória, enfim, estudar o relato como uma metáfora do vazio 

que se instaurou no próprio ser, da falta de identidade. Em parte, devido à essa falta foi que 

surgiu em Mercado o desejo de colocar no papel o estado de inquietude que a acompanhava, e 

tardiamente, em 1988, sentiu-se imbuída de por à mostra a inquietude de seu estado, desejava 

talvez, escrever pela necessidade de uma memória, que não nasce do orgulho, mas da 

vergonha. Um sentimento de ver o que não queria ver, de sentir a dor sua e a de outras e 

outros. 

As dúvidas decorrentes da leitura do texto que acontece no tempo cíclico de Em estado 

de memória (2011) revela ou encobre o processo de mediação do trabalho de recuperar vozes 

silenciadas? Construir um saber tendo em vista um passado para não repetir erros no futuro? 

Essas são inquietações com as quais o leitor frequentemente se depara. A escrita que se 

constrói no relato, além de ser discursiva, é também uma maneira de habitar a realidade, 

expressa uma forma de estar no mundo e interagir com as coisas, uma maneira de ver e ouvir 

o que acontece ao nosso redor, desde o pequeno, o simples e minúsculo ser. Na medida em 

que vamos familiarizando com o relato de Mercado, o que se presentifica é a escrita 

labiríntica e sua cavidade. A leitura reproduz a interna sensação do vazio, caracterizada pela 

impressão de abandono completo, surtindo o efeito de que os caminhos percorridos não nos 

são capazes de proporcionar um estado de conforto, embora, facilitada pelo estado de leveza 

que a alegoria permite até determinado ponto. Em estado de memória tem como 

características o desafio e a complexidade na forma como foram elaboradas as partes 

configuradas no trabalho de luta e de luto, revela um compromisso com a memória recente, 

direta ou indiretamente, da nossa história diante da derrota histórica e moralizante de um país, 

cujo passado traumático não deve ser ocultado pela literatura simbólica e negacionista do 

mercado, eventualmente tratado no terceiro capítulo, que constará a relevância da experiência 

interior, as sensações internas do texto mercadiano, o narrador. O olhar reconstrutivo do 

passado (trauma e luto).  

Em estado de memória (2011) anuncia a tensão identitária do sujeito, o olhar 

reconstitutivo do passado (trauma e luto), pelo presente, completando um ciclo. Não obstante, 

Em estado de memória não priorizou falar somente dos fatores externos, (objetos, móveis, 

cidades, monumentos, casas, ruas), mas discorreu principalmente do íntimo, e como sinal 
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dessa escrita intimista, a autora tende a se mostrar enquanto está apresentando o outro, no 

momento em que a narradora fala do outro, está falando também de si, falar de si e do outro, é 

um trabalho sem fronteira, que não se apresenta com neutralidade. E nisso consiste a 

peculiaridade de nossa investigação: compreender a concepção o uso de "memória de 

terceiros" e a sua provável relevância na narrativa, formando um elo com o texto de Mercado.  

O texto Em estado de memória articula dentro dos limites impostos aos sobreviventes, 

a probabilidade de retratar a experiência, por meio do narrador que procura sutilmente através 

da escrita preencher as lacunas de sua história, e procura refazer-se do trauma ao tentar 

adequar-se, ao deparar-se com a possibilidade de um novo panorama: o retorno ao país, 

presente sempre instável para quem carrega o estigma de exilado, estado gerado na autora, em 

parte, pelo processo ditatorial e por sua própria condição de estrangeira em seu país. E, nesse 

caso, da própria Tununa Mercado, que ao narrar a própria experiência, procura nomear os 

seus sentimentos, e camufla assim, o medo de um eterno esquecimento ou simplesmente, 

medo de não conseguir livrar-se dos sintomas psíquicos causados por traumas de sua infância 

e da ditadura. 

O que foi explorado no texto Em estado de memória é o que denominamos de uma 

pesquisa microscópica da experiência, vista como referencial literário, para que outros 

também pudessem contribuir para a revisão do real na perspectiva da experiência corporal e 

sensitiva transposta para a escrita. É preciso reforçar aqui que ao colocarmos o "eu" em 

evidência, não tivemos a pretensão de estabelecer nenhum tipo de referência com a 

experiência real da vida de Mercado. Discorremos na reconstrução da experiência traumática, 

rememorada nos relatos que a memória possa agir como um elemento libertador para os 

grupos que a solicitam, para os quais esquecerem é inaceitável e a escritura é a forma 

encontrada como perpetuação da experiência na história e, ao mesmo tempo, para evitar que 

essa caia no esquecimento, ou simplesmente expurgá-la, para isso é que pretendemos debater 

a relação da pós - memória e a experiência como fundamento da memória ou cisão.  

Tudo o que está retido na memória só pode contribuir para a sua libertação, se ele 

(narrador) encarar o "regresso", como processo de salvação. Através dessa busca é que virá a 

solução para todas as questões que o incomodam: o exilio, a inadequação à vida, o processo 

de escrita. Mercado precisa desvencilhar-se dos traumas para que o reencontro mude por 

completo o rumo das ações. Desfeito de uma sombra, definitivamente, tomará posse de sua 

verdadeira imagem. A dor ressignificada Em estado de memória, não é o deixar a cidade e 

dirigir-se para um novo lugar e dar início a uma nova vida, mas aceitar o domínio dos mortos, 

a sua própria condição, como nos foi revelado nos capítulos Estafeta, Intempérie e o Muro. 
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Para fazer tal análise é necessário também um retorno, semelhante ao que fez 

Mercado, ou seja, voltar no tempo de sua memória, atrás de sua história para compreender o 

que se passa. O ciclo também é um retorno às origens e comprova mais do que nunca, o papel 

da escrita: o regresso inevitável para se autocompreender e compreender o meio em que vive.  

Entendemos que investigar a obra Em estado de memória Tununa Mercado é sem 

dúvida uma apreensão múltipla de significados, dado que a escritora faz parte de uma vertente 

de literatura, muito comentada, de origem latina americana: uma narrativa de memórias 

intempestivas, resgatadas de suas experiências e de alguns companheiros de exílio. Os 

capítulos analisados no texto constituem provas para manter um afastamento do testemunho, 

mas prova em que medida é uma reconstituição como narrativa e da simples noção 

consoladora de que a experiência por si só produz conhecimento. No caso de Mercado, o 

exílio político, os completos estados de expatriada vivendo em um país que lhe é estranho, de 

lembranças que se conservam vivas, diariamente colaboram para transformarem seus relatos 

num processo de mudança, e o verdadeiro desígnio do tecer a escrita para Mercado, talvez 

seja o de reconstruir para lembrar e depois esquecer, ponto essencial em todo processo que 

envolve a experiência: Permitir a memória o trabalho de reconstruir-se no tempo, derrubando 

a barreira que separa o passado do presente.  

Tununa Mercado escreve da posição de quem precisa entender os fatos recompondo 

sua história e daqueles que foram seus companheiros de exilio, fora do campo daqueles que 

querem testemunhar ou se colocar no papel de vitimas ou de denunciante. Abraçamos a ideia 

de que Mercado escreve com a finalidade de compreender de que forma se dá a relação entre 

suas experiências, antes e depois do exílio, reforçar a memória coletiva, buscando um antídoto 

para sua cura na própria rememoração.  

A experiência abordada no texto Em estado de memória seja ela no sentido interior ou 

exterior, é uma escrita tratada por Mercado como apropriada para reconstruir um lugar seguro 

no seu discurso. E, é a partir dessa escrita que ela pretende reconstruir sua história, oscilando 

entre o recuperar-se por intermédio da palavra, e a melancolia entranhada em seu ser, que 

entende ser da ordem do irrecuperável. Esse tipo de experiência, experiência exílio, assim 

como outros tipos de experiência limítrofe revelam um tipo de identidade padrão, uma 

imagem de si, para si e para os outros, e que constituem uma só. O traço inseparável entre a 

experiência e sua ressignificação se torna viável pela subjetividade da própria narrativa, que 

propicia referenciá-las entre as lacunas do texto, ao mesmo tempo, que cogita recriar o vivido, 

procurando exaurir de suas lembranças por meio da escrita e possíveis formas de 

representações.  
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É perceptível durante todo o percurso da escrita de Mercado, que o trauma é uma 

característica do indivíduo que sofreu uma experiência de nível traumático e dele não 

consegue, prontamente, desvencilhar-se, por isso, é que se faz necessário um determinado 

período de "luto", momento tido por psicanalistas como imprescindível para trabalhar as 

doenças sintomáticas originadas do trauma, o do trauma vivo ainda nas entranhas do 

individuo que carrega consigo os elementos claustrofóbicos na matéria/lembrança por ter 

sobrevivido e do qual precisa se libertar, para dar seguimento ao curso da vida. Podemos 

conjecturar, dessa forma, que esse período de silêncio literário, concebido pela literatura como 

luto, tenha sido o momento de reflexão para chegar a um consenso real entre o que foi fato e 

imaginação no relato de Em estado de memória.  

O término da narrativa no confronto íntimo com o muro, no qual o narrador recorda os 

momentos finais antes do exílio, é por assim dizer o encontro final do personagem com o que 

mais o atormentava: o seu passado. Um enfrentamento que ainda pode não ter sido concluído, 

no entanto, ainda existe a possibilidade de um pequeno rastreamento através da memória. 

Dentro do confronto entre o fictício e o real, o texto Em estado de memória abordará questões 

pertinentes aos fatos que ocorreram entre os sobreviventes das Ditaduras da Argentina e 

Espanha e das vítimas da Shoah, indivíduos que, em condições diversas, viveram uma 

experiência traumática em tempos de guerra e da intolerância do poder.  

Sendo assim, a temática do trauma, exílio, acompanhada de conceitos contemporâneos 

como memória e pós-memória tem-se reverberado de forma significativa, nos últimos dez 

anos, na produção cultural daqueles que direta ou indiretamente sofreram as mudanças 

impostas pelo golpe militar, despontando características particulares em cada caso. Entre os 

fatores que intervém na sua representação, está o protagonismo ou não no evento, a 

possibilidade de recordar e participar o vivido como experiência individual e coletiva, bem 

como o transcorrido entre o acontecimento e sua elaboração no plano discursivo. 

Destarte, é da representação da experiência passada, ao ser projetado à luz do presente, 

que se pode pensar em uma ressignificação dos acontecimentos. E é a partir dela que 

propomos fazer um registro da memória traumática na narrativa em primeira pessoa no texto 

Em estado de memória, de Tununa Mercado. 
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