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Introdução

Após a promulgação da Lei nº 12.258/2011 que instituiu a Comissão Nacional da Verdade no Brasil, houve uma movimentação no mercado

editorial com lançamentos de obras acadêmicas, de cunho jornalístico e ficção sobre a ditadura militar no país. Distantes temporalmente dos

romances testemunho e das obras de denúncia publicadas no final dos anos 1970 e durante a década de 1980, este trabalho escolheu

analisar seis romances lançados após os anos 2000: Não falei (2004) de Beatriz Bracher; Nem tudo é silêncio (2010) de Sonia Regina

Bischain; História natural da ditadura (2006) de Teixeira Coelho; K. (2012) de Bernardo Kucinski; Soledad no Recife (2009) de Urariano Mota

e O punho e a renda (2014) de Edgar Telles Ribeiro.

Eles permanecem aí, sorrindo – em reuniões regadas a bom 

uísque, sorrindo – diante das câmeras de televisão, 

sorrindo – de terno e gravata, sorrindo. Parecem felizes, 

diriam uns, estão de bem com a vida, pensariam outros, 

têm belas lembranças, concluiriam então. Sem dúvida! 

Cada vez que um deles se olha no espelho, preparando-se 

para aparecer em público, uma súbita alegria o invade. É 

um homem impune, e sempre que lembra disso ele sorri. 
Regina Dalcastagnè, O espaço da dor: o regime de 64 no romance brasileiro

Objetivo

A partir de uma primeira abordagem, tomou-se a perspectiva ética proposta por

Emmanuel Levinas em seu livro Totalidade e Infinito (1980) sobre a

responsabilidade no acolhimento do rosto do Outro a partir de uma visão não

reducionista deste pelo Mesmo, para pensar o acolhimento deste Outro nos

romances e a presença ou não dessa responsabilidade com a multiplicidade

nas narrativas que tratam da ditadura militar brasileira.

Conclusão

De maneira geral, todas as seis obras criticam o

regime opressor e os militares. Porém, umas o fazem

de maneira linear, com inúmeras certezas e

afirmações, conformando ficcionalmente a ditadura

num passado distante, reduzindo e imobilizando a

multiplicidade de questões ainda pertinentes sobre o

tema. Enquanto outras apresentam estranhamento,

desconforto, questões, problemas e incertezas. A ética

da hospitalidade da multiplicidade, aplicada a análise

dos romances, estaria naqueles que justamente

estivessem dispostos e atentos a não reduzir

discursos, simplificar posições e reforçar preconceitos

e estereótipos.

Metodologia

Diante de uma interpelação ética infinita desta alteridade, conforme propõe

Levinas, os romances foram separados em dois grupos. Entendeu-se que os

romances O punho e a renda (2014) e Soledad no Recife (2009) inscrevem a

ditadura militar num passado distante, com posições definidas e estabelecidas.

De modos diferentes, eles impõe uma impossibilidade de problematizar e

entender em sua complexidade as violências de todos os tipos cometidas

durante a ditadura militar. O presente, segundo esses romances, apresenta

novas agendas de reivindicações, um contexto político muito distante e sem

mais nenhuma ligação com aquele vivido nas décadas de 1960 e 1970. Eles

trazem memórias do que aconteceu com o propósito de não esquecê-las, mas

não estabelecem formas de ampliação das questões, dos efeitos e das

cicatrizes ainda abertas no presente, e por isso, de acordo com esta análise,

não constroem um discurso sobre a não repetição da barbárie. Diante disso,

foram nos romances que configuraram ficcionalmente um universo complexo de

questões e problemas não resolvidos, incertezas e cicatrizes que permanecem

abertas, que pudemos encontrar algumas das ideias propostas por Levinas.

História natural da ditadura (2006), K. (2012), Não falei (2004) e Nem tudo é

silêncio (2010), de diferentes maneiras demonstraram o quanto a ditadura

militar continua presente, tanto em crimes continuados que não foram julgados

e sequer tiveram seus fatos revelados, como na não delimitação da opressão

apenas contra os comunistas. Os espaços da violência se espraiam para outros

âmbitos que não mais apenas dos militantes. Não há nessas obras uma

reivindicação de homenagem à resistência, existe um desconforto

demonstrando que não é possível pacificar uma história que continua presente,

impune e que diante de mortos e desaparecidos e de crimes contra os direitos

humanos, não é possível propor certezas, encerramentos e uma conciliação

nacional. A página não está virada.
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