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RESUMO 

 
 

. Este trabalho apresenta uma proposta de análise da autobiografia Feliz ano velho, 

de Marcelo Rubens Paiva, publicada em 1982. Ao longo de três capítulos, buscamos 

responder às seguintes perguntas: como o período ditatorial brasileiro está 

representado na autobiografia Feliz ano velho? E como a narração do trauma ditatorial 

pode não só contestar o passado, mas também atualizá-lo? No primeiro capítulo, 

relacionamos a vida do autor, a obra e o contexto histórico sobre o qual esta versa, 

na tentativa de compreender o meio social como material influente para a obra. No 

segundo capítulo, em uma primeira parte, discorremos sobre a violência ditatorial, 

bem como sobre os traumas dela advindos. Em virtude do papel da escrita no 

processo de superação traumática, empregamos estudos desenvolvidos por Sigmund 

Freud (1996), Sandór Ferenczi (1992), Marcelo e Maren Viñar (1992), bem como por 

Seligmann-Silva (2008; 2009), para desenvolver nossas considerações. Em uma 

segunda parte, falamos sobre a relação existente entre alegoria e memória. Para tal, 

recorremos a autores como Le Goff (1990), Halbwachs (1990), Walter Benjamin 

(1987) e Idelber Avelar (2003). No capitulo três, em um primeiro momento, 

apresentamos uma proposta de leitura alegórica de Feliz ano velho, segundo a qual a 

paralisia física de Marcelo Rubens Paiva é tomada como uma paralisia da sociedade 

frente aos mandos e desmandos ocorridos durante o período ditatorial. Na segunda 

parte deste capítulo, falamos sobre as características do gênero literário autobiografia 

em Phillipe Lejeune (2008), destacando Feliz ano velho como obra pertencente a esse 

gênero. 

 
 
Palavras-chave: Ditadura militar; Trauma; Alegoria; Autobiografia; Memória. 
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ABSTRACT 
 
 

The This paper presents a proposal of analysis of the autobiography “Feliz ano 

velho”, by Marcelo Rubens Paiva, published in 1982. Throughout three chapters, 

we aim to respond the following questions: How dictatorial period in Brazil is 

depicted in the autobiography “Feliz ano velho”? And how can the narrative of 

dictatorial trauma not only challenge the past but also update it? In the first 

chapter, we relate the life of the author, the work and the historic context on which 

it is based, in an attempt to understand the social environment as an influential 

material for the work. In the second chapter, in a first part, we discuss the 

dictatorial violence, as well as the traumas arised from it. By virtue of the role of 

writing in the process of traumatic overcoming, to make our considerations we 

employ studies developed by Sigmund Freud (1996), Sandór Ferenczi (1992), 

Marcelo and Maren Viñar (1992), as well as by Seligmann-Silva (2008;2009). In 

a second part, we talk about the relationship between allegory and memory. To 

that end, we refer to authors such as Le Goff (1990), Halbwachs (1990), Walter 

Benjamin (1987) and ldelber Avelar (2003). In chapter three, at the outset, we 

present a proposal to read allegorically “Feliz ano velho”, according to which the 

physical paralysis of Marcelo Rubens Paiva is taken as a paralysis of society in 

the face of the orders and counter-orders occurred during the Brazilian military 

regime. In the second part of this chapter, we talk about the characteristics of 

autobiography as a literary genre in Phillipe Lejeune (2008), highlighting “Feliz 

ano velho” as a work belonging to this category.  

Keywords: Military dictatorship. Trauma. Allegory. Autobiography. Memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

A autobiografia Feliz ano velho, de Marcelo Rubens Paiva (MRP), foi 

publicada em 1982, no período compreendido como redemocratização do Estado 

brasileiro. Nessa época, o país vivia um de seus momentos mais decisivos: as 

frentes de oposição estavam cada vez mais fortes; o sistema sindicalista estava 

politizado; havia uma série de protestos a favor da democracia realizados pelo 

movimento estudantil; os movimentos em prol das Diretas Já se faziam presentes; 

havia ocorrido a volta dos exilados políticos por meio da Lei da Anistia. Os militares, 

que controlavam o país desde o golpe de 1964, viviam um cenário nada favorável. 

Inclusive, a elite, em sua maioria composta por empresários, apoiadora da ditadura, 

começava a aceitar novas mudanças políticas. Nesse cenário, o contexto de 

produção, publicação e circulação de Feliz ano velho mostra-se emblemático de 

duas formas: primeiramente, porque foi o momento em que ocorreu um boom de 

narrativas engajadas, as quais mostravam, de modo denunciatório, os mandos e 

desmandos da violência coercitiva ditatorial - algo que, anteriormente, só era 

realizado de forma clandestina. Em segundo lugar, a linguagem literária empregada 

não precisava mais ser dissimulada para efetuar as denúncias, estando, de certa 

forma, liberta da censura.  

Em Feliz ano velho, Marcelo Rubens Paiva relata suas vivências, tendo como 

elementos centrais dois traumas que se articulam no interior da autobiografia. Num 

primeiro momento, a narrativa se desenvolve em meio ao processo de reabilitação 

dos movimentos corporais do autor, necessário devido ao acidente que o deixou 

tetraplégico. O trauma físico implicará uma reorganização de sua rotina, limitando 

esta ao espaço hospitalar e à residência da família Paiva. Será nesse momento que 

MRP começará a recuperar, por meio de suas memórias, outros momentos de sua 

vida, lançando a narrativa para o passado. Entre as lembranças que vem à tona, um 

outro trauma se manifesta: o desaparecimento e morte de seu pai, o ex-deputado 

Rubens Paiva, durante o período ditatorial.       

Atualmente, o período histórico da ditadura militar parece ganhar contornos 

indefinidos no senso comum dos brasileiros. Por mais que esse assunto seja 

conteúdo obrigatório das Diretrizes Curriculares Básicas de Ensino da disciplina de 

história de todas as escolas brasileiras – tanto da rede púbica quanto da rede 
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particular –, percebemos, lentamente, um certo esquecimento por parte da 

sociedade do que foi de fato esse contexto, sendo surpreendente vermos passeatas 

ocorridas a favor da volta da ditadura, como, por exemplo, a acontecida na Avenida 

Paulista, em São Paulo, no dia primeiro de novembro de 2014. Interessante 

observar que essas passeatas podem ser relacionadas com as que precederam o 

golpe militar de 1964, compreendidas entre 19 de março e 8 de junho daquele 

mesmo ano, conhecidas como Marcha da Família com Deus pela Liberdade, nos 

momentos pré-golpe e Marcha da Vitória, assim que o golpe foi instalado. Essas 

passeatas mostraram que grupos sociais como o clero, o empresariado e diversos 

setores políticos estavam insatisfeitos com a administração voltada para medidas 

populares do então presidente João Goulart, alarmados com a possibilidade da 

implementação de um regime comunista. Esses protestos mobilizaram um grande 

contingente populacional, auxiliando no processo de desestabilização do governo 

que seria tomado pelos militares em primeiro de abril desse mesmo ano.  

Podemos ponderar que as manifestações recentes ocorridas em algumas das 

principais cidades brasileiras, mesmo trazendo a nossa memória as passeatas da 

Marcha da Família com Deus pela Liberdade - o que corroboraria para uma espécie 

de “repetição dos mesmos erros” -, são manifestações ocasionais e de uma minoria. 

Porém, gera espanto devido ao esquecimento do que foi, de fato, a ditadura militar. 

Diante de tais circunstâncias, no que concerne ao período histórico da ditadura 

militar brasileira - e sua forma de ser ora lembrada, ora perigosamente esquecida em 

nossa atualidade -, temos a necessidade de trazer esse assunto à tona. É 

necessário ter o conhecimento de que, há poucas décadas atrás, havia um Estado 

controverso, um Estado que, ao invés de prezar pelos direitos humanos, usava 

medidas violentamente repressivas contra qualquer cidadão que se opusesse à 

ideologia dominante. 

Assim, interessa-nos olhar para esse período histórico a partir da leitura e da 

análise da obra Feliz ano velho, visto que essa produção literária contempla, em seu 

conteúdo, diversas referências a esse período histórico, servindo como um 

instrumento que auxilia no processo de revisitação do passado. O fato de o referido 

livro ser uma autobiografia contribui para que o vejamos com uma íntima relação 

com a verdade dos fatos, tendo na figura de seu narrador um comprometimento com 

o real. Assim, partindo da relação da obra escolhida com o real, temos como 

perguntas norteadoras deste estudo: como o período ditatorial brasileiro está 
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representado nessa obra? De que forma a experiência traumática e o trauma 

decorrentes de questões provenientes do período ditatorial podem ser 

(re)configurados em narrativas contestatórias, possibilitando um novo olhar para o 

passado? Qual a importância de se resgatar e se discutir esse passado? 

Por meio das questões levantadas, a presente dissertação tem como objetivo 

central apontar como a ditadura militar está representada na obra selecionada e 

como essa representação estabelece formas de diálogo entre passado e presente. 

Ao lado desse objetivo principal, pretendemos, ainda, verificar a importância das 

narrativas de trauma produzidas pelas próprias vítimas como processo de religação 

entre si e o mundo; apontar o papel da memória coletiva nos processos de decisões 

e posicionamentos que reforçam subjetividades dos sujeitos (memória individual); 

mostrar como a  autobiografia, gênero híbrido entre a ficção e a história, possibilita 

um reforço nos efeitos de realidade e veracidade diante do leitor, apontando o papel 

da obra literária como documento histórico capaz de ser ressignificado. Para efeito 

de organização, dividimos a presente dissertação em três capítulos. 

No Capítulo 1, intitulado “Sob os anos de chumbo: autor, obra e contexto”, 

fizemos uma breve apresentação da biografia de Marcelo Rubens Paiva, em 

seguida, voltamo-nos para autobiografia Feliz ano velho e, em sequência, para o 

contexto histórico brasileiro, com o intuito de vincular autor – obra – contexto. Com 

relação ao primeiro elemento, mostramos MRP e os fatos que moldaram sua 

personalidade ao longo de sua vida. De classe média alta, estudando em colégios 

renomados, ele exerceu a prática (íntima) da escrita desde cedo. Quando criança, 

assistiu a seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, ser retirado de casa pelos militares 

para nunca mais regressar. Quando estava na faculdade, sofreu um acidente, 

ficando, inicialmente, tetraplégico e, depois, evoluindo para o estado de paraplegia. 

Este último acontecimento levou-o, já parcialmente reabilitado, a amadurecer a ideia 

de escrever Feliz ano velho. A partir dessa obra, a escrita profissional passou a ser 

uma das ocupações do autor, que se desdobra entre jornalista, palestrante e 

dramaturgo. Sua literatura, embora aborde tema diversos, como, por exemplo, sua 

cosmovisão cultural e ideológica e as lutas pelos direitos dos cadeirantes, parece 

nunca perder de vista o período ditatorial brasileiro.  

No que diz respeito à obra, apresentamos um resumo de Feliz ano velho, 

destacando alguns elementos que nos serão úteis ao longo do texto para 

estruturarmos nossa proposta de análise. Respeitamos, sempre, a estrutura e o 
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conteúdo da obra, tratando de não suprimir partes do enredo ou de alterá-lo. Para 

quem teve a oportunidade de conhecer a obra inaugural de MRP, será uma ótima 

oportunidade de se inteirar sobre seu assunto. Para o terceiro elemento deste 

primeiro capítulo (o contexto histórico brasileiro), fizemos um breve comentário, 

partindo do golpe de 1964, para, a seguir, comentar sobre cada mandato 

presidencial que se desenvolveu ao longo dos anos de ditadura militar: Humberto de 

Alencar Castello Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista de 

Oliveira Figueiredo (1979-1985). Nosso intuito foi fazer um comentário reflexivo 

referente às posturas adotadas pelos generais ao governar o Estado brasileiro, 

destacando a oscilação existente quanto à intensidade do emprego da violência para 

controlar a população. Sabemos que o Estado ditatorial implementou uma sequência 

de Atos Institucionais, os quais deram aos militares a liberdade de cassar mandatos 

políticos de opositores, legalizar a tortura física psicológica nos porões das 

delegacias, etc. Tais liberdades proporcionaram um estado de terror que acarretou 

um grande número de mortos e de desaparecidos. O resgate do período histórico é 

relevante para que compreendamos não só o contexto no qual os fatos relatados em 

Feliz ano velho aconteceram, mas também o contexto no qual a obra foi publicada, 

uma vez que esta, enquanto autobiografia, carrega sobre um teor de verdade.       

O Capítulo 2, intitulado “Ditadura, alegoria e memória”, encontra-se dividido 

em duas partes. Na primeira, “Os traumas da ditadura: a necessidade de narrar”, 

discorremos sobre a violência vinda dos Estados ditatoriais por meio da 

implementação do estado de terror. O uso desproporcional da violência acarretou o 

sofrimento de muitas famílias (entre as quais está a de Marcelo Rubens Paiva) e 

ocasionou traumas. Em virtude da necessidade de falar sobre esses traumas, 

empregamos estudos desenvolvidos por Freud (1996), Ferenczi (1992), Marcelo e 

Maren Viñar (1992), bem como Seligmann-Silva (2008; 2009), os quais abordam 

desde a definição do trauma, passando pelo trauma em ditaduras militares latino-

americanas, até chegar no emprego da narrativa como forma de superação 

traumática. Essas discussões foram, neste capítulo, associadas às experiências 

relatadas por MRP em Feliz ano velho. Na segunda parte, denominada “Alegoria e 

memória”, mostramos que nem todas as memórias recebem o mesmo destaque 

junto à história dita como oficial. Memórias contrárias ao discurso dominante tendem 

a ser silenciadas. Em virtude disso, alguns autores literários recorrem à construção 
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de alegorias, no intento de perpetuar, através do tempo, leituras críticas de suas 

sociedades. A leitura alegórica não se aplica a todas as obras, mas, naquelas em 

que se encontra latente, apresenta-se como um ganho, possibilitando a atualização 

do passado no presente, englobando discursos, muitas vezes, contrários à ideologia 

dominante. Recorremos, nesta parte da dissertação, principalmente, aos estudos 

estabelecidos por Walter Benjamin (1987) e Idelber Avelar (2003), os quais apontam 

para as especificidades da alegoria, mostrando-nos que, para se recompor o 

passado de uma forma mais abrangente, é necessário recuperar múltiplos relatos, 

mesmo que estes não figurem nos livros de história, através de meios diversos, 

como, por exemplo, as obras literárias, sendo esse o caso da autobiografia 

estudada. Propomos, então, a percepção de Feliz ano velho como um documento de 

seu tempo, o qual remete a um contexto específico, reclamando que, para a 

construção de sua significação, seja necessário trazer à tona o tempo ao qual se 

refere e o tempo no qual foi escrito.   

 O Capítulo 3, “Feliz ano velho revisitado: uma oportunidade de ressignificação 

da vida”, foi, também, dividido em duas partes. Na primeira, “A paralisia como 

alegoria”, apresentamos uma proposta de leitura alegórica de Feliz ano velho, na 

qual a paralisia física de MRP é tomada como uma paralisia da sociedade frente aos 

mandos e desmandos ocorridos durante o período ditatorial. Para consolidarmos 

nossa proposta, consideramos alguns elementos presentes na autobiografia como 

ruínas (conceito benjaminiano) que recriam e atualizam, no texto, o contexto 

ditatorial enquanto um tempo que exige uma reflexão por parte do leitor. Já a 

segunda parte deste capítulo, “A autobiografia e a chamada para discussão”, vem 

com alguns apontamentos sobre as características do gênero literário autobiografia. 

Muito contribuíram para nossas considerações os estudos desenvolvidos por 

Philippe Lejeune (2008) e a sua definição de pacto autobiográfico. Para o teórico, o 

pacto autobiográfico se estabelece através do engajamento de um autor (que ao 

mesmo tempo é o narrador e também é a personagem)1 em contar, o mais 

literalmente possível, uma parte de sua vida numa intencionalidade de verdade (algo 

como “de fato aconteceu”). Ao mesmo tempo, há a necessidade de que uma outra 

parte (o público) aceite que a obra contém a verdade. Partindo do estabelecimento 

                                                             
1  Lejeune (2008) cunha o termo autor-narrador-personagem com o qual tenta abordar a 
complexidade narrativa presente no gênero autobiográfico. Ao longo de nosso texto, faremos uso de 
tal termo, o qual será mais aprofundado no Capítulo 3.  



INTRODUÇÃO 

 

 

14 

desse pacto, teremos, então, Feliz ano velho como uma obra que versa sobre fatos 

que realmente ocorreram, o que torna seu conteúdo não apenas verídico, mas 

também documental.  

Empregamos, ainda nesta parte do texto, as discussões estabelecidas por 

Karel Kosik (2002), as quais conduzem para a percepção de que toda obra de arte, 

incluída aí a obra literária, apresenta um caráter historicista, permitindo que seja 

atualizada através das gerações. De acordo com Kosik (2002), a obra artística, ao 

mesmo tempo em que é fruto de uma dada época histórica, refletindo-a, é, também, 

um elemento articulador da sociedade, sendo, portanto, através de seu 

reconhecimento, capaz de alterar a perspectiva social do tempo em que é lida/vista. 

Assim, percebemos em Feliz ano velho uma oportunidade de rever acontecimentos, 

recuperar vivências e atualizar um momento de nossa história frente às percepções 

atuais, evitando o esquecimento de um período tão conturbado do passado 

brasileiro.  

Ao termos optado por construir uma proposta de análise da obra selecionada, 

empregando conceitos como trauma, memória, alegoria, experiência, ruínas, pacto 

autobiográfico e historicismo, esperamos não só ter contribuído com os múltiplos 

estudos já realizados sobre essa obra, mas também ter realizado uma atualização 

de um momento histórico de nosso país que parece estar caindo no esquecimento 

atualmente. Dentre as pesquisas que encontramos sobre Feliz ano velho, a nossa 

destaca-se pela originalidade de uma proposta de leitura construída a partir da 

alegoria. Tal construção nos possibilitou reconhecer que toda a obra literária, 

enquanto produção humana, está, portanto, permeada pelo social, trazendo consigo 

uma oportunidade não apenas de pensar a sociedade que a criou, mas também de 

pensar o tempo em que vivemos frente ao caminhar da história.  
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1. SOB OS ANOS DE CHUMBO: AUTOR, OBRA E CONTEXTO 

 

 

1.1. Sobre o autor 

 

Marcelo Rubens Paiva (MRP) é um dos autores mais prolíficos de nossa 

literatura na contemporaneidade, atuando em vários meios de comunicação, 

alcançando grande visibilidade com diferentes públicos. Além de romances e peças 

de teatro, escreve crônicas semanalmente para o site do jornal Estadão e, também, 

é um dos mais seguidos no Twitter. O início do reconhecimento pelo público e pela 

crítica aconteceu a partir de Feliz ano velho, seu livro de estreia. Essa obra 

rapidamente tornou-se um fenômeno de vendas, sendo, posteriormente, adaptada 

para o teatro e para o cinema.  

Marcelo Rubens Paiva nasceu em 01 de maio de 1959, na cidade de São 

Paulo – SP, e é o terceiro dos cinco filhos2 do casal Maria Lucrécia Eunice Paiva e 

Rubens Beyrodt Paiva. As histórias de Marcelo e de seu pai são imbricadas. Dessa 

forma, é necessário resgatar a história familiar para melhor compreender a sua 

postura tanto pessoal quanto de escrita. Seu pai, Rubens Paiva, foi um bem-

sucedido empresário do ramo de engenharia civil que ingressou na carreira política 

como Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), tomando posse 

em 1963. Segundo José Tércio (2013), ele foi um dos apoiadores do então 

presidente Joao Goulart que viu sua carreira política ser interrompida em 

decorrência de um golpe de Estado liderado pelos setores militares e civis em 1964. 

Em consequência disso, como muitos de seus colegas vinculados ao presidente 

deposto, foi cassado e perdeu seus direitos políticos, tendo que permanecer alguns 

meses exilado na Iugoslávia. Naquele período, a família de Marcelo precisou se 

adaptar a uma nova rotina. Eunice Paiva controlou da administração da empresa da 

família, a S/A Paiva Construtora, empresa do setor de engenharia civil, ao longo dos 

nove meses nos quais seu marido esteve exilado. De acordo com Mota (2011), no 

final de 1964, sem avisar sua esposa, o ex-deputado decidiu regressar e retomar o 

exercício da engenharia.  

De volta ao Brasil, ao lado de sua família, mas com seu mandato cassado, 

                                                             
2  Marcelo é irmão de Vera Silva Facciolla Paiva, Maria Eliana Facciolla Paiva, Ana Lucia 

Facciolla Paiva e Maria Beatriz Facciolla Paiva. 
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Rubens Paiva não abandonou totalmente a política, procurando participar de 

reuniões com setores de oposição (TÉRCIO, 2013). Possivelmente devido a essa 

postura de inconformidade frente à situação repressiva do regime vigente, os órgãos 

militares de inteligência e combate à oposição passaram a monitorá-lo, 

considerando-o persona non grata. Como consequência, no dia 20 de janeiro de 

1971, quando Marcelo tinha onze anos de idade, o ex-deputado teve sua casa 

invadida por um grupo da Aeronáutica que o obrigou a prestar depoimento às 

autoridades militares, mesmo não apresentando qualquer intimação ou identificação. 

Rubens Paiva foi levado à III Zona Aérea, enquanto sua família permaneceu em 

prisão domiciliar pelas 24 horas subsequentes. Em 21 de janeiro de 1971, Eunice 

Paiva e a irmã de Marcelo, Maria Eliana Facciolla Paiva, então com 15 anos de 

idade, foram levadas ao DOI- CODI para serem interrogadas. Em “O testemunho do 

que eu sei, li, vi, ouvi, senti e passei”, um dos relatos do livro Infância roubada 

(2014), compêndio de testemunhos de crianças que sofreram durante a época da 

ditadura militar, Maria Eliana Facciolla Paiva pormenoriza essa interpelação, de 

cerca de 24 horas, em que ela foi interrogada, intimidada e torturada. Segundo o seu 

relato (2014), ela passou grande parte do tempo usando um capuz que a 

desorientou espacialmente, sendo tratada com grosseria e sofrendo agressões: “fui 

colocada num corredor no qual cada um que passava me dava um coque na cabeça 

ou me chamavam de comunista” (SÃO PAULO, 2014, p. 164). Eles estavam de 

posse de uma redação escolar feita por ela intitulada Primavera de Praga o que a 

levou a perceber que, possivelmente, tinham revirado a casa inteira em busca de 

qualquer material que pudesse pressioná-la psicologicamente. 

Quando Eliana voltou para casa, percebeu a mobilização de amigos de seus 

pais que elaboraram uma campanha de alcance internacional pela soltura de 

Rubens e Eunice Paiva. Eunice Paiva foi solta depois de doze dias, porém Rubens, 

não. De acordo com Tércio (2013), nos dias em que Eunice Paiva passou presa, ela 

foi interrogada dia e noite, num local com uma série de instrumentos de tortura. 

Insistiram em saber se o marido e ela eram comunistas. Além disso, queriam 

informações sobre umas cartas chilenas que Rubens havia recebido (fato esse 

desconhecido de Eunice, impossibilitando-a de fornecer qualquer informação aos 

militares) e queriam que ela identificasse pessoas em fotos. Ela dormiu em um 

colchão de palha e foi proibida de se comunicar com sua família e amigos. Os 

horários dos interrogatórios mudavam constantemente como estratégia de pressão 
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psicológica. Os gritos de outros presos sendo torturados também contribuíam para 

aumentar o medo e a pressão. Eunice foi libertada no dia 02 de fevereiro, às 18 

horas. Ao sair, pediram para retirar o carro de Rubens Paiva que estava no 

estacionamento, ela recusou naquele momento, mas disse que outra pessoa viria 

buscá-lo. Devido a uma inadequada alimentação, poucas horas de sono, bem como 

o ambiente insalubre, Eunice voltou para casa pesando somente 47 quilos. 

Com a permanência do desaparecimento de Rubens Paiva, a família e os 

amigos passaram a buscar explicações. O exército, então, apresentou sua versão 

dos fatos para a mídia, declarando uma possível fuga de Rubens Paiva, depois de 

um confronto entre militares e terroristas. Nesse período, a maioria dos jornais 

estamparam em suas capas manchetes como: “Terror liberta subversivo de um carro 

dos federais” (O Globo); “Terroristas metralham automóvel da polícia e resgatam 

subversivo” (Jornal do Brasil); “Terror metralha carro libertando prisioneiro” (O 

Jornal); “Bandidos assaltam carro e sequestram preso” (O Dia); “Terror resgatou 

preso em operação-comando” (Tribuna da imprensa). Em 22 de outubro de 1978, o 

Jornal do Brasil, em edição especial, trouxe como matéria de capa “Quem matou 

Rubens Paiva?”. Segundo essa reportagem utilizada para propagar a versão militar 

do desaparecimento do ex-deputado, do dia 21 para o dia 22 de janeiro de 1971, 

Rubens Paiva estaria em um carro junto com militares tentando lhes mostrar onde 

era a casa de um elemento que, supostamente, trazia do Chile correspondências de 

exilados. Durante esse trajeto, o carro dos militares teria sido interceptado por dois 

outros carros desconhecidos nos quais viajavam de seis a oito indivíduos. Essa ação 

inesperada teria feito com que ocorresse um tiroteio. Nesse interim, Rubens Paiva 

saíra pela porta esquerda do veículo, esperando o término do tiroteio atrás de um 

poste. Então, assim que surgiu uma oportunidade de fuga, ele teria conseguido 

entrar em um dos carros dos interceptadores, que arrancou em disparada. Além 

dessa, houve outras versões divulgadas pelos órgãos oficiais. Como essas não 

eram unânimes, a família continuava persistindo em busca de respostas.  

Quase quinze anos depois, já no contexto do início da redemocratização, em 

16 de julho de 1985, a revista Afinal trouxe esse assunto como matéria de capa: 

“Desaparecidos na repressão, uma reportagem especial sobre o caso Rubens 

Paiva”. Com a matéria, ficou claro o quanto esse caso ainda repercutia na mídia e 

no meio político, pois, até aquele momento, a incógnita de sua prisão e de seu 

desaparecimento continuavam sendo discutidos no Congresso Nacional, onde 
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ganhara a tribuna e provocara debates acalorados no plenário. A referida matéria 

relatava que, após a prisão de Rubens Paiva, o advogado da família, Lino Machado 

Filho, impetrou oito instrumentos de habeas corpus ao Supremo Tribunal Militar 

(STM), que possibilitaram a soltura de Eliana e de Eunice Paiva, mas não de 

Rubens. Eunice, de acordo com a reportagem, na época do desaparecimento de seu 

marido, sem ter a quem recorrer, levou o caso ao então Ministro da Justiça, Alfredo 

Buzaid, que deu esperanças à família. Mas, depois de várias semanas perceberam 

que a ajuda somente ficara na promessa. Ela, então, apelou ao Presidente, Emílio 

Garrastazu Médici, enviando-lhe uma carta, em 22 de março de 1972, narrando o 

ocorrido e pedindo a atenção das autoridades. O presidente permaneceu em 

silêncio. 

Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido, assumiu sozinha as 

responsabilidades de sustentar e criar seus cinco filhos, ao mesmo tempo em que 

voltou a estudar, ingressando na faculdade de Direito. No entanto, continuou 

buscando respostas sobre que houve com Rubens Paiva, ampliando a militância em 

prol da luta pelos direitos civis de desaparecidos e de seus familiares, tomando a 

frente em várias comissões civis. Aqui, podemos ler uma das falas de Eunice Paiva 

em entrevista concedida à revista Afinal, na qual comenta sobre os reflexos do 

desaparecimento político em sua família: 

A tática do desaparecimento político (é) a mais cruel de todas, atinge 
a família e os amigos, a vítima permanece viva no dia-a-dia. Enfim, 
mata-se a vítima e condena-se toda a família a uma tortura eterna. 
Esse problema é latente entre os meus. Fazemos cara de fortes, 
dizemos que a vida continua, mas não podemos deixar de conviver 
com esse sentimento de injustiça. E não há uma razão para isso 
continuar, enquanto havia ditadura podia-se tentar compreender. 
Mas agora, ainda que não aponte os culpados, diga-me como o 
Rubens morreu, quem viu, o que aconteceu. E expeçam uma 
certidão de óbito, morreu em tal dia, em tal quartel. (AFINAL, 1985, p. 
12) 

 

Somente depois de decorridos aproximadamente quarenta anos do 

desaparecimento do ex-deputado que a família foi informada, por meio de 

investigações realizadas pela Comissão da Verdade3, que Rubens Paiva fora 

torturado e assassinado. A ausência do patriarca e a falta de esclarecimentos sobre 

o que realmente havia acontecido a ele marcaram a família de Marcelo. Porém, eles 

                                                             
3  Foi criada em 2011, pela lei 12.528, com o objetivo de apurar violações de direitos humanos 

ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.  
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não foram os únicos a sofrer as consequências do abuso de poder que caracterizou 

a ditadura militar brasileira. A partir dos anos de 1970, o governo militar, com o 

intuito de reprimir qualquer oposição política, tomou atitudes desumanas como o 

sequestro, a tortura, o cárcere privado e, inclusive, a ocultação de cadáver. Segundo 

os dados presentes no documento Direito à memória e à verdade: Comissão 

Especial sobre mortos e desaparecidos políticos (2007), cerca de 475 pessoas 

morreram ou desapareceram por motivos políticos naquele período. É provável que 

esse número seja ainda maior, uma vez que a lista disponível no livro não inclui não-

militantes políticos e, também, é possível que existam famílias que não prestaram 

queixa por medo de repressão. Nesse contingente, Marcelo Rubens Paiva foi um 

dos primeiros escritores que conseguiu expandir esse assunto para além da 

Academia ou de nichos de esquerda. Feliz ano velho, ao mesmo tempo em que 

muito colaborou para a discussão dos desaparecidos da ditadura, popularizou esse 

assunto. 

A vida de empresário e de político de Rubens Paiva possibilitou à sua família 

um certo conforto financeiro, de modo que os filhos usufruíram de certos privilégios, 

como o acesso a uma educação de qualidade, embora tivessem que mudar 

constantemente de cidade e, por conseguinte, de colégio, devido à perseguição 

política. Quando moraram em São Paulo - SP, Marcelo estudou no Colégio Vera 

Cruz e na escola pública Caetano de Campos; em Santos - SP, estudou no Colégio 

Tarquínio Silva; no Rio de Janeiro-RJ, estudou no Colégio Andrews. Após o 

desaparecimento de Rubens Paiva, a família retornou à cidade de São Paulo e 

Marcelo fez o Colegial no Colégio Santa Cruz. 

Na época em que esteve no Colégio Santa Cruz, começou a desenvolver a 

produção dos seus primeiros escritos. Também mostrou liderança estudantil, 

criando, junto com seus colegas, uma publicação jornalística, intitulado de Jornal 

Moral, o qual levantava questionamentos polémicos sobre temas como a política, 

por exemplo. MRP, em entrevista ao programa Tempos da escola, veiculado pelo 

canal Futura, em 09 de julho de 2015, definiu os escritos desse jornal como de 

esquerda, sendo essa a postura política que ele assumia junto aos seus amigos. 

Nesse colégio, ele ocupou-se, também, com a leitura de obras de Hegel, de Marx, 

de Sartre, de Kafka, de Dostoievsky e de Emanuel Mounier. A mescla de diferentes 

filósofos e o equilíbrio cristão era uma das propostas desse conhecido colégio 

católico, que ofertava aos seus alunos uma pedagogia de ensino visando 



SOB OS ANOS DE CHUMBO 

 

 

20 

desenvolver um pensamento crítico a partir da dialética filosófica-cristã. Marcelo 

reflete sobre as questões de sua formação dentro de Feliz ano velho, mencionando 

o fato do colégio Santa Cruz ser um colégio cristão e católico, ao mesmo tempo em 

que propunha aos seus discentes um aparato filosófico existencialista. Essa mesma 

temática também é tratada em um texto escrito em 2002 para a Folha de São Paulo 

intitulado “Humanismo X Individualismo: Os dois paradoxos do Santa”, o qual MRP 

(2002) trata da relação humanismo X individualismo, abordando a ideologia 

expressa por esse colégio. Foi também nesse colégio que ele reviveu a força militar 

diante das forças civis, assim como já havia presenciado em casa. Esse episódio é 

abordado na crônica “O tiro no pé”, publicada no jornal Estadão, em 24 de outubro 

de 2015: “Só da minha escola, o Colégio Santa Cruz, [...] dois professores foram 

presos diante dos estudantes, que acompanhavam perplexos seus mestres de 

Literatura e História algemados caminharem escoltados de cabeça baixa pelos 

gramados da escola até viaturas de chapa fria. Eram do PC4” (PAIVA, 2015). 

 Nesses tempos de colegial, Marcelo começou a envolver-se com a música, 

passando, inclusive, a ensinar violão aos seus amigos mais próximos. A facilidade 

com esse instrumento o fez ser convidado por amigos para tocar em uma banda de 

rock. Fato comum entre a juventude da classe média do período, uma vez que, na 

época, estava acontecendo uma explosão desse gênero musical, proliferando várias 

bandas, como, por exemplo, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, 

Titãs, entre outras. Uma das razões de tanta afinidade do jovem da época com esse 

gênero musical é a postura de contestação na atitude trazida pelo rock (CAPACCHI, 

2003, p. 44-45). 

Na época, as bandas iniciantes apresentavam-se em festivais universitários. 

Mesmo que ainda de forma independente, esse era um meio de começar a ganhar 

visibilidade junto ao público. Em alguns trechos de Feliz ano velho, Marcelo 

menciona suas composições, destacando memórias dessa época em que ele 

enveredou por um caminho musical, tocando em shows universitários e participando 

de festivais de música como, por exemplo, o primeiro festival universitário da MPB 

promovido pela TV Cultura em 1979. Nesse período, MRP estava morando em 

Campinas, em uma república de estudantes, cursando a faculdade de Engenharia 

                                                             
4  PC - Partido Comunista do Brasil. Segundo Sales (2017, p. 300), as lideranças de tal partido 

tiveram um papel fundamental na década de 1960 e 1970, particularmente na participação da luta 
armada contra o regime militar.  
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Agrícola, na Unicamp. Nessa fase, ele também aderiu aos movimentos estudantis. 

Porém, um fato mudaria sua vida. 

Em 14 de dezembro de 1979, em uma das festas de encerramento semestral 

da Unicamp, Marcelo, então com vinte anos, estava se divertindo com seus amigos 

em um lago próximo à universidade. Empolgado, ele mergulhou, batendo com a 

cabeça em uma pedra. Seus amigos o resgataram e o levaram ao hospital. Em 

decorrência desse acidente, ficou internado em completo estado de tetraplegia. O 

ano seguinte decorreu entre passagens pela UTI e um grande esforço para alcançar 

a reabilitação, sempre acompanhado de sua família e amigos. Conforme o escritor 

relatou a Barbara Ferreira Santos, no depoimento intitulado Descubra o que o 

escritor Marcelo Rubens Paiva queria saber aos 21 anos, em 30 de julho de 2013, 

foi difícil lidar com suas limitações e com o processo de reabilitação: “Aos 21, eu 

estava no hospital, tinha acabado de sofrer um acidente [...] tive de repensar tudo 

[...] só sabia que minha vida havia mudado radicalmente. Era difícil pensar no futuro, 

então pensava no presente” (PAIVA, 2013, p. 01). 

Gradualmente, Marcelo recuperou o movimento da parte superior do corpo. 

Naquele momento, a prática da datilografia configurou-se como uma necessidade de 

fisioterapia, com o intuito de complementar sua rotina de exercícios, visando 

acelerar a recuperação dos movimentos dos braços, das mãos, dos pulsos e dos 

dedos. Foram nessas circunstâncias que surgiram as ideias de escrever a obra Feliz 

ano velho. Em uma entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, em 1997, 

Marcelo disse que não acreditava no sucesso estrondoso do livro e o via mais como 

uma “carta de apresentação de um garoto deficiente” (PAIVA, 1997), isto é, uma 

forma de contar às pessoas o que estava passando, pois, segundo ele, elas o 

olhavam curiosas. Quem muito contribuiu para jornada de MRP na literatura foi o 

jornalista Márcio Graco, que já havia lido e gostado de alguns contos que o jovem 

enviara antes a ele, passando a ser o seu mentor e o seu incentivador na concepção 

de Feliz ano velho. 

Com uma linguagem simples e um conteúdo que focava em suas 

experiências pessoais, Feliz ano velho, publicado em 1982, rapidamente se tornou 

um sucesso de público e de crítica. A narrativa permitiu que vários jovens da época 

se identificassem com o autor-narrador-personagem, ao mesmo tempo em que se 

solidarizavam com o acidente ocorrido e compactuavam com a revolta sobre os 

desmandos políticos que culminaram no desaparecimento do ex-deputado Rubens 
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Paiva. Segundo Silva (2012, p. 27): 

Em Feliz ano velho, Marcelo se encontra em permanente 
deslocamento, costurando territorialidades imprevistas no contexto 
de sua inserção no universo da cultura jovem da época, flutuando 
entre as práticas de surf, sua militância no movimento estudantil, a 
presença do consumo de drogas, o engajamento político evidenciado 
na sua participação na fundação do Partido dos Trabalhadores, sua 
proximidade com o clima de efervescência cultural dos primeiros 
acordes de bandas de rock dos anos 80, enfim, todos esses 
elementos permitem novas possibilidades de reinvenções do eu, 
nunca encarcerado numa identidade segregada. 

 

Um exemplo da grande aceitação da obra por parte do público está no 

momento em que MRP, em 1984, foi a Santos com o intuito de fazer campanha para 

os candidatos do PT, em uma atmosfera Pró-Diretas Já, sendo recebido com euforia 

pelos jovens que o viam como um novo ídolo (LEE-MEDDI, 1984). Não havia, nesse 

período, outro escritor tão em moda ou tão comentado quanto Marcelo:  

Numa época em que os eleitos de 1982 começam a decepcionar, 
talvez ter um ídolo limitado pela deficiência física traga a esperança 
de que o brasileiro e a juventude sejam maiores do que o Brasil que 
se constrói por debaixo da ditadura. Definitivamente Marcelo Rubens 
Paiva contribuiu muito com aquela mensagem de esperança para 
vários jovens brasileiros (LEE-MEDDI, 1984). 

 

Depois do grande sucesso de Feliz ano velho, o autor passou a buscar outros 

gêneros literários, como o conto, a crônica, o romance. Em 1986, lançou Blecaute, 

um romance que mescla mistério e fantasia. A narrativa conta a história de três 

amigos aventureiros que fazem uma expedição às cavernas do Vale do Ribeira. Ao 

decidirem explorar o interior de uma delas, uma enchente os surpreende, deixando-

os isolados por aproximadamente três dias. Após esse período, eles retornam a São 

Paulo. Mas, enquanto estiveram presos na caverna, algo aconteceu e as pessoas 

foram transformadas em estátuas de cera. Eles eram, então, os únicos 

sobreviventes. 

Quatro anos depois, em 1990, Marcelo publicou mais um romance: Ua:Brari, 

do outro lado do mundo, em que utiliza falas rápidas, semelhantes a diálogos 

cinematográficos, num frenesi que se estabelece ao redor de questões políticas, 

ambientais e religiosas. Possivelmente, esse seja o livro mais incompreendido do 

autor, tornando-se cult pela crítica. A narrativa segue a trajetória íntima e profissional 

do jornalista Fred que é convocado a ir à Amazônia para realizar uma matéria sobre 

um jovem chamado Zaldo, que desapareceu em meio a floresta. O que se descobre 
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no decorrer da história é que Zaldo tornou-se líder de uma seita, sendo tratado como 

um messias em meio aquele povo que acredita ter encontrado nele o Ua:Brari, 

personagem das lendas dos índios Macuxi que conhece o caminho para o outro lado 

do mundo. 

Em 1992, foi publicado o livro Bala na agulha, pertencente ao gênero policial. 

O enredo trata de Thomaz, um jovem brasileiro, ex-garoto de programa e filho de 

políticos, que, devido ao seu gosto por uma vida cheia de emoções, decide ir para 

os Estados Unidos, onde torna-se traficante de drogas em círculos requintados. 

Thomaz acaba sendo envolvido em um crime brutal e vê como solução oportuna 

retornar ao Brasil. Já em território nacional, volta a morar com sua família num 

momento em que o pai acaba de ser nomeado como primeiro-ministro. Entretanto, 

Thomaz continua a ser perseguido no Brasil, levando essa situação a níveis 

conspiratórios. Dois anos depois, em 1994, MRP selecionou algumas das crônicas 

que escreveu para Folhateen, seguimento do jornal Folha de São Paulo dedicado ao 

público adolescente, entre os anos de 1991 a 1994, para compor a coletânea As 

fêmeas. Nesses textos, ele usa seu estilo irreverente para falar de assuntos como 

sexo e masturbação. 

Em Não és tu, Brasil, de 1996, parte das lembranças das férias de infância 

passadas na fazenda de sua família em Eldorado Paulista, entre abril e maio de 

1970. Marcelo nos relata que foi nessa fazenda, localizada numa região montanhosa 

de São Paulo, que ficou alojado, por alguns dias, o famoso guerrilheiro e ex-capitão 

do exército, Carlos Lamarca, principal mentor da Vanguarda Popular Revolucionaria 

(VPR), procurado número 01 dos militares naquela região, por ter derrotado um 

exército de cerca de mil e quinhentos soldados com apenas cinco homens, sendo 

que um deles era o próprio Lamarca. Esse episódio, constrangedor para as forças 

do exército, ficou conhecido como “A guerrilha do Vale do Ribeira”. Na narrativa, a 

aeronáutica realiza um cerco na fazenda, procurando ligações políticas entre o 

guerrilheiro e o pai de Marcelo. O escritor levou seis anos para desenvolver essa 

obra, em razão de ter realizado pesquisas históricas em arquivos, coleta de 

depoimentos e relatos de testemunhas que moraram no local e, também, de oficiais 

das forças armadas. 

No ano de 2003, lançou Malu de bicicleta, um romance que, em 2010, foi 

adaptado para o cinema pelo próprio Marcelo Rubens Paiva, trabalho que lhe 

rendeu o prêmio Cinema da Academia Brasileira de Letras, na categoria Roteiro. O 
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enredo traz como protagonista o bon vivant Luiz Mário, empresário bem-sucedido do 

ramo de festas noturnas da capital paulista, que adora fazer sexo com mulheres sem 

ter qualquer envolvimento emocional ou romântico com elas. Em uma viagem ao Rio 

de janeiro, ao passear pela praia do Leblon, é atropelado por uma moça de bicicleta 

chamada Malu. O acontecimento inesperado deixa o protagonista perdidamente 

apaixonado. A partir daí surge um romance entre eles. O relacionamento parecia 

perfeito até o momento em que Luiz Mário descobre um bilhete misterioso de Malu 

dentro de um exemplar de Madame Bovary, levando-o a uma crise doentia de 

ciúmes. 

Três anos depois, em 2006, lançou uma coletânea de contos intitulada O 

homem que conhecia as mulheres, em que relata trinta perfis sobre a mulher 

contemporânea e a (in)disposição dela para relacionamentos amorosos. No ano de 

2008, publicou o romance A segunda vez que te conheci, em que retrata a história 

de um ético jornalista chamado Raul, que é acometido por acontecimentos 

desagradáveis: seu relacionamento, que já estava em crise, rui definitivamente e é 

demitido do emprego de muitos anos, sendo obrigado, portanto, a mudar sua rotina. 

Uma das mudanças reside em ir morar em um flat. Nesse novo prédio, ele conhece 

uma prostituta e, quando se dá conta, está gerenciando dezenas de garotas de 

programa. Essa obra foi adaptada para o formato de minissérie e exibida pelo canal 

Multishow. Quatro anos depois, em 2012, ele lançou As verdades que ela não diz, 

uma coletânea de contos e crônicas, algumas já publicadas em seu blog para o 

jornal O Estado de São Paulo. Nessa coletânea, ele aborda o universo dos 

relacionamentos amorosos e suas crises. Essa obra é quase que inteiramente 

constituída na forma de diálogos: em alguns contos quase não há interferência do 

narrador. 

Em 2015, ele publicou o livro Ainda estou aqui, que homenageia sua mãe. A 

narrativa aborda a luta de toda a família com a grave situação pela qual passa 

Eunice, acometida atualmente pelo Mal de Alzheimer, ao passo que retrata o 

comportamento dela diante das situações dramáticas que ocorreram no ano de 

1971, quando Rubens Paiva foi levado pelos militares. Um ano depois, em 2016, 

lançou ao lado de Clemente Nascimento, da banda Inocentes, o livro Meninos em 

fúria: o começo do fim, no qual aborda a cena punk em São Paulo. A ideia do 

desenvolvimento do livro surgiu quando Clemente, num papo casual com Marcelo, 

disse que estava esboçando uma biografia na qual falava desse movimento musical 
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em São Paulo, porém não saía do primeiro capítulo. MRP, que frequentava os 

shows da banda Inocentes, pioneira do punk rock na capital paulista, da qual 

Clemente era o guitarrista, ofereceu ajuda e, a quatro mãos, lançaram a obra. 

Dentro da produção literária de Marcelo Rubens Paiva, também há uma 

atenção para a escrita voltada às crianças. O livro Um drible, dois dribles, três dribles 

(2014) narra a história de Joca, um craque no futebol de sua cidade, mas que se 

muda para outro lugar devido à promoção profissional de seu pai, restando-lhe 

mostrar aos seus novos coleguinhas que era talentoso. Há ainda O menino e o 

foguete (2016) que faz parte de uma iniciativa do banco Itaú, em parceria com a 

rede de livrarias Saraiva, visando a publicação de livros infantis em formato 

exclusivo para smartphones. Essas obras utilizam a interação de múltiplas 

linguagens como sons e animações, possibilitados pela tecnologia adotada. 

MRP também concentrou seus trabalhos no teatro, exercendo tanto o papel 

de dramaturgo quanto de diretor de algumas de suas peças teatrais. Em 1989, após 

concluir seus estudos em dramaturgia sob a orientação de Antunes Filho, estreou 

com o texto da peça 525 linhas, dirigido por Ricardo Karman. Quase dez anos 

depois, em 1998, escreveu a peça E aí, comeu?, que foi dirigida por Rafael Ponzi. 

Esse texto recebeu o prêmio Shell e foi adaptado para o cinema em 2012, tendo 

Marcelo como um dos roteiristas. Ele ainda escreveu os textos de Mais-que-

imperfeito (2001) e Closet show (2003), que mantiveram a parceria com Rafael 

Ponzi na direção. No ano de 2003, Mauro Mendonça Filho dirigiu o texto teatral de 

Marcelo da peça No retrovisor, o qual versa sobre dois amigos que se reencontram 

e relembram nostalgicamente dos anos 80, época em que eram jovens. Essa peça 

foi adaptada para o cinema em 2015, tendo o título mudado para Depois de tudo. 

Em 2006, Mauro Mendonça Filho novamente dirigiu um texto de Marcelo, a peça 

Amo-te, na qual trabalhou temas como o abandono de projetos pessoais em prol de 

um matrimônio, a reabilitação de antigos relacionamentos amorosos, a violência 

doméstica e a superficialidade no meio artístico. Em 2009, MRP passou a dirigir 

peças, estreando com A noite mais fria do ano, cuja temática aborda os 

relacionamentos amorosos e suas crises. No ano seguinte, acumulou as funções de 

direção e de produção de texto para a peça O predador entra na sala, que trata da 

ambígua relação de um escritor com sua suposta filha, recém-chegada de Londres. 

Em 2011, traduziu o texto do dramaturgo alemão Falk Richter, Deus é um DJ e 

ocupou-se novamente com a direção, levando toda a concepção visual da peça para 
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uma galeria de arte. 

Além dos papéis de escritor e dramaturgo, há a desenvoltura de Marcelo 

também em meios audiovisuais, mostrando-se como um artista polivalente e 

multimídia. Na Universidade de São Paulo (USP), cursou a Escola de Comunicação 

e Artes e, pela mesma universidade, também se formou em Rádio e TV. Ele ainda 

teve um breve momento como apresentador de TV, em 1994, no programa Fanzine, 

exibido pela TV Cultura e dedicado a entrevistas. A partir desse programa, Marcelo 

voltou-se para o trabalho como roteirista, desenvolvendo vários projetos televisivos 

para diferentes emissoras. Na Rede Globo, esteve na equipe de roteiristas do 

programa Sexo frágil (2003-04). Também colaborou no desenvolvimento de alguns 

quadros humorísticos para o programa Zorra Total e para o programa dominical 

Fantástico, este último em parceria com o ator Pedro Cardoso. Na TV Bandeirantes, 

ao lado do diretor de cinema Mauro Lima, concebeu o seriado As aventuras de 

Tiazinha (1999-2000), produção que mesclava a linguagem dos seriados 

americanos aos quadrinhos. Foi um fracasso artístico e de audiência. 

É, ainda, interessante destacar o trabalho de Marcelo Rubens Paiva como 

jornalista, principalmente seu lado cronista uma vez que ele colaborou durante dez 

anos para a Folha de São Paulo (1992-2002), incluindo sua dedicação ao segmento 

jovem desse jornal, a Folhateen. Após sair da Folha, permaneceu desenvolvendo 

suas crônicas para o jornal O Estado de São Paulo, onde permanece até hoje. Sua 

saída da Folha e a entrada nesse novo jornal coincidiram com um momento de 

mudanças sofridas pelo jornalismo tradicional frente aos avanços da internet, 

fazendo com que a imprensa escrita buscasse se renovar, procurando um meio 

conciliatório entre o bom jornalismo e a rapidez do mundo online. Marcelo, então, 

passou a investir em material veiculado na web, dedicando-se ao Caderno cultural e 

mantendo o blog Pequenas neuroses contemporâneas. 

Tanta dedicação à escrita e a vários projetos possibilitou que MRP fosse 

agraciado com alguns prêmios ao longo de sua prolífica trajetória: ganhou o prêmio 

Jabuti em duas ocasiões, a primeira, por Feliz ano velho, em 1983, na categoria 

Literatura adulta (Autor revelação) e, a segunda, por Ainda estou aqui, em 2016, na 

categoria Escolha do leitor em Romance; ganhou um Shell de melhor autor em 

2000, pelo texto de E ai, comeu?; ganhou o prêmio de cinema da Academia 

Brasileira de Letras pelo roteiro do filme Malu de bicicleta; e seu blog, Pequenas 

neuroses contemporâneas, conquistou o prêmio TopBlog de melhor blog de 
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comunicação em 2006. Observando a sua carreira profissional, podemos notar que 

há uma série de temas que se repetem em seus escritos: há um toque nostálgico 

por uma determinada época; o uso da memória como fator reconciliador com o 

presente narrativo; a denúncia sobre os descasos da ditadura militar brasileira; as 

crises em relacionamentos amorosos e uma visão ambígua do feminino. Em relação 

à maneira de escrever, a crítica parece compartilhar a percepção de que sua escrita 

é ágil, fluente no uso do vocabulário, coloquial, apresentando enredos diretos, o que 

tem criado uma empatia com um grande número de leitores. 

Toda essa visibilidade conquistada com uma trajetória sólida em diferentes 

meios artísticos trouxe reputação e reconhecimento a Marcelo que usou do seu 

nome e fama para trazer à tona assuntos relevantes como, por exemplo, a luta por 

direitos dos cadeirantes. Em entrevista para Nina Lemos, da revista Trip, em 2011, 

Marcelo declarou que ele fez parte de uma militância que viu a lei ser cumprida. 

Entre as reivindicações feitas, estão os ônibus adaptados. Nessa mesma entrevista, 

ele discorreu sobre sua longa trajetória na militância em prol dos direitos políticos e 

pela acessibilidade para pessoas com deficiências físicas por meio de uma ONG 

sua, Centro de vida independente. Tamanha dedicação por essas causas levou-o a 

ser convidado a participar da diretoria criativa da cerimônia de abertura dos Jogos 

Paraolímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. 

Outro assunto pertinente levantado pelo escritor está relacionado com a 

revisão da Lei de Anistia no Brasil. Essa Lei promulgada em 1979, garantiu 

benefícios a todos os agentes das esferas sociais impedindo, contudo, que militares 

que atuaram em crimes de guerra, como torturadores, durante a época do regime 

militar, fossem penalizados. Marcelo compreende que há um esforço do governo em 

não apagar da memória coletiva esse momento constrangedor de repressão social, 

como, por exemplo, ter iniciativas como a criação da Comissão da Verdade, que tem 

como principal intuito reparar atos de violação dos direitos humanos ocorridos 

durante o período da ditadura militar. Mesmo não desmerecendo o amplo material 

encontrado em decorrência das investigações que apontam torturadores militares, 

Marcelo invalida, parcialmente, a Comissão, uma vez que, por enquanto, não há 

nela um caráter punitivo, isto é, os crimes cometidos nessa época por militares são 

amparados pela atual Lei de Anistia que os isenta de serem presos. De acordo com 

ele, 

Essa militância é complicada porque eu tenho um pai desaparecido 
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[...] parece que eu estou fazendo em causa própria. E não é. Estou 
fazendo pela honra do meu país. Você vê, na Argentina, os caras 
sendo presos. Agora no Chile, exumaram o corpo do Salvador 
Allende. Isso dá dignidade ao país. (PAIVA, 2011). 

 

MRP sempre adotou uma postura política e de militância. Tal postura 

politizada rende momentos notáveis pela solidez de suas convicções, ao mesmo 

tempo em que rende momentos delicados para os seus opositores ideológicos, tal 

como ocorreu recentemente quando recusou o prêmio de Ordem do mérito cultural, 

concedido pelo governo federal como forma de reconhecimento às personalidades 

que contribuíram e se destacaram no campo cultural e artístico. Uma das 

justificativas de Marcelo Rubens Paiva foi a de que ele “só aceitaria se o prêmio 

fosse dado por um governo eleito” (PAIVA, 2016), fazendo referência ao fato de o 

atual Presidente da República, Michel Temer, não ter sido eleito pelo povo: “Caros, 

obrigado pela lembrança, mas vou declinar. Sou um democrata, e não aceito a 

forma como o novo governo foi conduzido ao poder. Aceitaria se fosse de um 

governo eleito pelo voto direto” (PAIVA, 2016).  

 

 

1.2. A editora Brasiliense e a obra Feliz ano velho 

 

Antes de apresentar um resumo da obra Feliz ano velho, de Marcelo Rubens 

Paiva, optamos por destacar alguns dos motivos que tornaram essa obra um 

sucesso entre os jovens. Quando discorremos sobre a trajetória profissional do 

autor, entendemos algumas das razões que levaram a sua estreia nas letras. 

Citamos, por exemplo, a sua profunda cumplicidade com Márcio Graco quem, por 

meio das leituras de vários contos de Marcelo, apoiou-o quando Feliz ano velho 

começou a ganhar forma e, principalmente, o fator determinante que o levou a 

escrever: o acidente que o deixou inicialmente tetraplégico. A sua história de 

superação foi ao encontro dos interesses da editora Brasiliense, uma editora que 

estava voltando a se destacar no mercado, principalmente entre jovens, através do 

Segmento Cantadas literárias.  

Fundada em 1943, a Editora Brasiliense quase faliu em 1974. Seu destaque 

no mercado recomeçou quando voltou os seus olhos para o que estava acontecendo 

no Brasil no final da década de 1970, ao mesmo tempo em que retornava à tradição 

vanguardista pela qual havia sido consagrada (ROLLEMBERG, 2008). A união 
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desses dois elementos a fez concentrar-se no público jovem, pois percebeu que 

essa parcela de leitores ainda não havia recebido atenção do mercado editorial. Os 

seus títulos com temáticas e linguagens mais próximas à realidade dos jovens 

brasileiros, seu público-alvo, consolidaram-na como umas das mais rentáveis nesse 

setor. 

No ano de 1982, chegou às livrarias Feliz ano velho, a partir da seção 

Cantadas literárias. Ao lado dessa publicação, entre 1982 e 1985, também 

ocorreram outros lançamentos importantes dessa editora como as narrativas de 

Caio Fernando Abreu e de Raduan Nassar, e as obras poéticas de Ana Cristina 

César, de Chacal e de Paulo Leminski. Em reportagem feita para o “Caderno B” do 

jornal Diário do grande ABC, intitulada “A literatura que não usa black-tie”, Ricardo 

Soares denomina esse modo de fazer literatura como um tipo que “despertou o 

colarinho da palavra e calçou os chinelos de quem põe o pé na estrada”, isto é, uma 

“nova prosa que anda nas praças” (SOARES,1983):  

Se por um lado a crítica literária ainda não começou a aceitar a [...] 
chamada prosa espontânea, a editora Brasiliense está apostando 
nesse fenômeno. Sua coleção “Cantadas literárias” tem vendido 
tanto quanto pipoca em porta de circo, tendo tornado conhecido os 
nomes do próprio Reinaldo Moraes e de Marcelo Rubens Paiva, que 
já emplaca a 11ª edição de seu Feliz ano velho (SOARES, 1983). 

 

A seção Cantadas literárias constituía-se em uma proposta de renovação na 

maneira de produção e recepção de literatura, buscando, em autores jovens e em 

seus estilos considerados mais diretos e coloquiais, o produto mais próximo dos 

anseios dos jovens da virada dos anos 70 para os anos 80:  

A proposta da Cantadas literárias despontou no cenário promissor 
em torno da cultura jovem da época, despojada de toda seriedade 
marcante do cenário intelectual do período, expressando os 
interesses de uma juventude familiarizada com o universo do 
desbunde, entretanto, procurando garantir espaço a uma atitude 
engajada e militante rescaldo da paisagem histórica marcada ainda 
pelo clima de repressão e autoritarismo vigentes na época, 
territorializando, dessa forma, sua identidade cultural em torno da 
promoção do diálogo entre esses universos diferentes. (SILVA, 2012, 
p. 4-5) 

 

Os jovens, em diferentes lugares do mundo, estavam se tornando os novos 

agentes políticos e culturais organizados formal ou informalmente em diferentes 

grupos oriundos das classes medias urbanas, das classes trabalhadoras e rurais 

(HOBSBAWN apud BUENO, 2008), portanto, fomentando as chamadas culturas 
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juvenis. Nesse caso, vemos o jovem Marcelo como um agente político e cultural que 

publica para um leitor também jovem, enquanto que parte dessa condição juvenil é 

assimilada, não só ideologicamente, mas também comercialmente, pela editora 

Brasiliense. Como bem sintetiza Bueno (2008, p.43): “Mistura contraditória entre o 

autêntico e o manufaturado, as culturas juvenis se consolidaram como uma área de 

autoexpressão para o jovem, bem como um campo altamente profícuo para os 

investimentos comerciais”. 

 

 

1.3 Feliz ano velho 

 

A obra Feliz ano velho é dividida em sete capítulos: “Biiiiiiin”; “Do lado de cá 

dos trilhos”; “UTI – Unidade de terapia intensiva”; “Hospital Paraíso, São Paulo”; 

“Apartamento”; “Uma avenida paulista” e “Início de dezembro – 1980”. Embora seja 

desenvolvida de acordo com o surgimento das lembranças de Marcelo, as quais vão 

construindo um painel de sua vida, a autobiografia tem como ponto de partida o 

acidente físico que o deixou tetraplégico.  

O primeiro capítulo da obra, Biiiiiiin, começa com esse acontecimento que 

mudaria para sempre a vida do autor. O subtítulo é uma onomatopeia com 

referência ao ruído que escutou depois da colisão. Nessa parte do texto, o autor-

narrador-personagem nos conta que, no dia 14 de setembro de 1979, em uma das 

festas da Unicamp, às 17 horas, acidentou-se ao realizar um mergulho mal 

calculado:  

Subi numa pedra e gritei: 
- Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui 
embaixo, seu milionário disfarçado. 
Pulei com a pose do Tio Patinhas, bati com a cabeça no chão e foi aí 
que ouvi a melodia: biiiiiiin (PAIVA, 2015, p.15). 
 

O autobiografando percebe, então, que algo deu errado: “era estranho não 

estar mexendo nada, não sentia nenhuma dor e minha cabeça estava a mil por hora” 

(PAIVA, 2015, p.15). Seus amigos o levaram para o hospital: “chegando no pronto-

socorro, percebi que o negócio era sério: maca, oxigênio, enfermeiros, médicos, 

maca correndo, teto branco, todo mundo olhando, mesa de raio X” (PAIVA, 2015, 

p.15). Desde o início desse capítulo, apesar dos fatos trágicos contados, haverá 

elementos de humor, como, por exemplo, a maneira como ele fala com as 
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enfermeiras, quando começou a ser atendido por elas, mesmo sabendo que toda 

aquela situação poderia ser mais grave do que pensava: “não, moça, não corte 

minha unha, é que eu toco violão e vou fazer uma gravação neste fim de semana [...] 

Pô, meu cabelo não, é que eu sou muito vaidoso” (PAIVA, 2015, p.15).  

O capítulo seguinte, “Do lado de cá dos trilhos”, estabelece, sucintamente, um 

panorama sobre o meio (familiar, afetivo e econômico) em que MRP nasceu e 

cresceu: “De um lado, sou neto de latifundiários; de outro, comerciante italiano da 

rua Santa Rosa” (PAIVA, 2015, p.17). O título sugere um comentário de um lado da 

realidade brasileira formado por uma classe social mais privilegiada 

economicamente, classe à qual pertence à família de Marcelo. A descrição dessa 

estabilidade familiar é feita em forma de alusões, tais como “O Tietê enche, mas não 

molha minha casa; o temporal cai, mas não atola minha rua” (PAIVA, 2015, p.17); 

“Nunca tive que trabalhar” (PAIVA, 2015, p.17); o único calo que havia nas suas 

mãos era de tocar violão (PAIVA, 2015). A estabilidade financeira da família de 

Marcelo lhe permitiu, quase sempre, estudar em colégios particulares e comprar 

boas roupas. 

Em “Unidade de terapia intensiva”, terceiro capítulo, é relatado que, após ter 

sido levado ao hospital, assistido por enfermeiros e médicos, Marcelo dormiu devido 

às medicações. Quando despertou, estava dentro de uma sala de UTI, e, aos 

poucos, começou a ter plena consciência de onde se situava. Ele precisou passar 

por uma cirurgia, sendo sua mãe quem lhe esclarece sobre seu estado de saúde:  

- Você quebrou a quinta vértebra cervical e comprimiu a medula. 
- Medula? 
- Medula é um negócio que liga o cérebro aos músculos por 
estímulos nervosos: enfim, o cabo que liga o telefone de uma casa à 
central telefônica [...] (PAIVA, 2015, p.25). 

 

Em meio ao choque da notícia sobre sua tetraplegia, Marcelo é tomado por 

lembranças de pessoas próximas a ele que faleceram: “eu nunca tinha tido contato 

com a morte na minha vida até os doze anos. De repente, morreu meu pai, o pai do 

Ricardo (meu tio), uma prima, outro tio, outro tio, meu avô, meu outro avô. Foi um 

choque” (PAIVA, 2015, p.25). Ao estender essa relação traumática pessoal às 

perdas de alguns de seus entes queridos, o narrador traz também à tona uma 

experiência dolorosa, ainda latente: a morte de seu pai, Rubens Paiva, ocorrida oito 

anos antes. A lembrança do assassinato do seu pai permeia toda a narrativa, a 
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ponto de MRP valer-se de sua autobiografia para denunciar o seu desaparecimento. 

Ao descrever seus primeiros dias de UTI, relata que estes foram praticamente 

em sono constante devido à forte medicação a que foi submetido, convertendo sua 

narrativa a flashes de alimentação e de cuidado da equipe de enfermeiros para com 

ele. Em virtude desse processo inicial do tratamento, as poucas visitas permitidas 

foram do núcleo familiar. Conforme seu estado de saúde foi se estabilizando, ainda 

dentro do quadro tetraplégico, Marcelo pôde ter uma rotina com mais visitas de 

amigos e familiares. Interessante observar que muitas das descrições das visitas 

recebidas por Marcelo acompanham flashbacks contando como era a relação dele 

com essa pessoa antes do acidente. Nessas rememorações, há o resgate de 

experiências do passado do autor, mostrando vivências típicas da juventude daquele 

período: as festas, os festivais de música, o uso de drogas, o consumo de álcool, a 

liberdade sexual, entre outras. 

Limitado ao espaço hospitalar, MRP passou a ser acometido pela insônia, 

pelo tédio e a pela solidão. Uma de suas estratégias para vencer esse estado de 

espírito era “pegar uma determinada pessoa, lembrar todos os momentos [...] com 

ela, os papos” (PAIVA, 2015, p.39). São nesses momentos de reflexão que ele 

abordará a história de sua mãe, Eunice Paiva. Marcelo conta-nos que, em 

decorrência do desaparecimento de Rubens Paiva, Eunice se encontrou sozinha 

com os cinco filhos, vivendo por um tempo diante da dúvida se era viúva ou não.  

Todas essas memórias apresentadas na forma de flashbacks serviram ao 

autor como forma de resistência, frente à situação vivida. Contudo, não o isentaram 

de alguns momentos de dificuldade. Na virada de 1979-1980, acometido pelos 

retrospectos do ano que estava terminando, Marcelo reflete que não haveria motivos 

para promessas para 1980: “preferiria que o tempo voltasse atrás, até o exato 

momento em que eu mergulhara naquele lago. Uma coisa de nada transformou 

minha vida num pesadelo” (PAIVA, 2015, p.54). Observamos nessa parte da 

autobiografia o porquê do título Feliz ano velho: Marcelo apenas inverteu uma 

palavra do título de uma consagrada composição de Francisco Alves e David 

Nasser, Adeus ano velho, feliz ano novo, tocada a exaustão ao final de cada ano no 

país a fim de exprimir sua dor: “Era ano-novo. E mudança de década: 1980. Não 

haveria champanhe, serpentinas ou abraços. Eu estava só. [...] Adeus, Ano Velho, 

feliz Ano-Novo [...] Feliz Ano Velho, adeus, Ano-Novo” (PAIVA, 2015, p.55). 

O capítulo seguinte, “Hospital Paraíso, São Paulo”, trata do momento em que 
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Marcelo saiu da UTI e foi para o Hospital Paraíso: “teto verde. Chique pra burro. De 

fórmica toda furadinha, desses isolantes térmicos e sonoros” (PAIVA, 2015, p.63). 

Nesse novo ambiente hospitalar, ele passou a usar um colete de ferro capaz de 

sustentar o seu corpo sentado. Esse foi o início do processo de reversão do seu 

quadro de tetraplégico para paraplégico.  

Nesse capítulo, o autor-narrador-personagem falará de Rubens Paiva, 

dedicando algumas páginas para relembrar de sua vivência com ele, ao mesmo 

tempo em que externará seu trauma em decorrência da morte deste por intermédio 

dos militares. Há, inicialmente, a enumeração da boas lembranças que tem de seu 

pai, mostradas nesse trecho da narrativa quase como se fossem flashes 

cinematográficos: certa vez Rubens Paiva deu uma garrafa de uísque ao filho para 

rifar; em outro momento acompanhou-o num jogo do Flamengo no Maracanã; 

também foi quem ensinou Marcelo a nadar, sendo essa uma atividade que os dois 

compartilhavam rotineiramente, pois “mesmo com a ditadura, carioca sabe usar o 

que tem de melhor: a praia” (PAIVA, 2015, p.70). MRP apresenta um Rubens Paiva 

que, do seu ponto de vista, era um bom marido e um bom pai, cuja presença foi uma 

parte fundamental de sua infância. Porém, o convívio entre eles foi interrompido. O 

ex-deputado era completamente contrário ao regime político vigente, convertendo-se 

em um dos perseguidos pela ditadura militar: 

Meu pai me incentivou a andar de cavalo.  
Meu pai me ensinou a nadar.  
Me incentivou a ser moleque de rua. 
Me ensinou a guiar avião (tinha um na firma dele e, depois de 
decolar, eu pegava o manche e ia mirando até São Paulo) 
Mas meu pai não pôde me ensinar mais (PAIVA, 2015, p.71). 

 

A partir desse trecho, Marcelo muda o tom da narrativa, que passa de 

saudosista para de denúncia. No dia 20 de janeiro de 1971, seis militares que 

estavam à paisana invadiram a casa deles, no Rio de Janeiro, em busca de Rubens 

Paiva, porém sem nenhuma ordem escrita. Depois que o levaram, a família foi 

mantida sob vigilância militar. Isolados e sem comunicação, Eunice encarregou 

Marcelinho, como era chamado, de levar uma caixa de fósforos a sua vizinha Helena 

com a seguinte mensagem: “O Rubens foi preso, ninguém pode vir aqui, senão é 

preso também” (PAIVA, 2015, p.72). No dia seguinte, Eunice foi levada pelos 

militares junto de Eliana, irmã de Marcelo. Essa foi solta um dia depois, mas aquela 

ficou por doze dias.  
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O autor-narrador-personagem conta que, depois de ter sido levado pelos 

militares, Paiva não voltou para casa. Todas as buscas efetuadas pela família foram 

infrutíferas. Os jornais da época começaram a especular seu desaparecimento. Da 

parte dos militares, houve uma nota publicada no Diário Oficial da União a qual é 

reproduzida por Marcelo no texto: “Segundo informações de que dispõe este 

comando, o citado paciente, quando era conduzido para ser inquirido sobre fatos 

que denunciam atividade subversiva, teve seu veículo interceptado por elementos 

desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado” 

(PAIVA, 2015, p.75). Com a imprensa sob a vigilância da censura, o caso teve que 

sair das manchetes. A partir de então, começaram a chegar informações 

desencontradas e especulativas de que Rubens Paiva havia fugido. Porém, como 

continuavam a não saber o seu paradeiro, cada vez mais essas informações foram 

se tornando preocupantes e a família passou a considerar a hipótese de que o ex-

deputado havia sido torturado e morto.  

Na autobiografia, MRP utiliza partes da reportagem investigativa “Quem 

matou Rubens Paiva?”, dos jornalistas Fritz Utzeri e Heraldo Dias, publicada no 

Jornal do Brasil, em 1978. Segundo essa matéria, Rubens Paiva havia sido levado 

por que os militares haviam encontrado cartas de brasileiros exilados no Chile na 

bagagem de Cecília Viveiros de Castro e Marilena Corona. Ambas retornavam ao 

Brasil no voo Santiago-Rio, vindo de uma visita feita aos seus parentes, trazendo as 

referidas correspondências. Elas foram vigiadas desde Santiago, sendo abordadas e 

detidas no aeroporto do Galeão. As cartas tinham como remetentes o ex-deputado 

Almino Afonso, amigo de Rubens Paiva, e Helena Bocaiuva, que o pai de Marcelo 

havia ajudado a sair do país. Em seguida, segundo a reportagem, uma voz feminina 

telefonou para a casa da família Paiva e falou com o ex-deputado acerca das cartas, 

dizendo que necessitava de um endereço para poder entregá-la. Meia hora depois, 

seis homens chegaram à casa da família Paiva (UTZERI; DIAS, 1978). 

Marcelo frisa que acontecimentos como o ocorrido com seu pai não foram 

fatos isolados: “Rubens Paiva não foi o único ‘desaparecido’, há centenas de 

famílias nessa situação: filhos que não sabem se são órfãos, mulheres que não 

sabem se são viúvas” (PAIVA, 2015, p.76). O tom usado nessa parte do texto 

assume um caráter de denúncia e posteriormente de revolta: “o sadismo de alguns 

imbecis que apenas por vestirem fardas e usarem armas se acham no direito divino 

de tirar a vida de uma pessoa, pelo ideal egoísta de se manterem no poder” (PAIVA, 
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2015, p.78). 

Após dedicar diversas páginas a denunciar o que aconteceu com seu pai, 

MRP volta-se às sessões de fisioterapia e aos progressos dela oriundos. Aos 

poucos, seu corpo começava a reagir e os movimentos dos membros superiores 

retornavam. Em relação ao uso do colete de ferro, MRP enfrentou algumas 

dificuldades, mas foi o emprego permanente deste equipamento que possibilitou 

uma evolução significativa em seu tratamento: o uso da cadeira de rodas. Depois 

desse êxito, um novo mundo começou para Marcelo: “A vida, enfim. Acordei de um 

sonho entre quatro paredes” (PAIVA, 2015, p.172). Mesmo com os avanços 

alcançados, ele percebeu que seria impossível voltar a movimentar os seus 

membros inferiores: “na realidade, o que mais me deu medo foi perceber que, em 

termos médicos, meu caso já estava definido. Agora, era só esperar o tempo e a 

recuperação” (PAIVA, 2015, p.175). Após sua alta hospitalar, continuou seu 

tratamento e fisioterapia em casa.  

No capítulo intitulado “Apartamento”, MRP nos conta que, ao alcançar uma 

melhora em seu estado de saúde, recebeu permissão médica para prosseguir com o 

tratamento de forma domiciliar: “Agora estava de volta, meio contra a minha 

vontade, mas o que poderia fazer? Morar em república, do jeito que estava, nem por 

pensamento” (PAIVA, 2015, p.180). Ao chegar em casa, percebeu que sua família 

havia se esforçado para que ele pudesse continuar o tratamento, contratando uma 

enfermeira e um fisioterapeuta particulares: “Ao meio-dia chegou o Osório. Estava 

tudo combinado: segundas, quartas e sextas ele me faria uma hora de fisioterapia. 

Não era o suficiente, mas é que o cara cobrava caro à beça” (PAIVA, 2015, p.185). 

Em “Uma avenida paulista”, Marcelo nos conta sobre a resposta positiva do 

seu corpo diante dos exercícios fisioterápicos. Com o auxílio dos seus amigos, 

conseguiu ir além dos limites do apartamento da família e, aos poucos, retomou, na 

companhia deles, alguns dos seus antigos lazeres, como, por exemplo, passear pela 

cidade de São Paulo. Entretanto, mesmo usando um colete de ferro para corrigir sua 

postura, necessitou de uma nova cirurgia a fim de retirar um calo de osso que havia 

se formado na vértebra e colocar dois pinos. Nos dias que passou internado, ganhou 

de um amigo, Caio Graco, o livro Minha profissão é andar, de João Carlos Pecci, 

que versava sobre a trajetória de reabilitação física desse autor, após ter sofrido um 

grave acidente e ter ficado paraplégico. Graco pediu que Marcelo o resenhasse para 

a revista Leia Livros. Tal prática o motivou:  
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Esse livro me deu um certo ânimo. Agora que eu corrigi esse 
pescoço de merda [...] vou para BBB e pau na máquina [...] chega de 
desgraças, vou pôr esse corpinho para funcionar. Quem sabe não 
escrevo também um livro pra contar a minha trajetória? (PAIVA, 
2015, p. 243). 

 

MRP procurou auxílio em outros tratamentos, como a Terapia Ocupacional 

(TO), e fez algumas consultas no BBB, um centro de reabilitação para pessoas com 

deficiências físicas, para ver sua aptidão para tratamentos mais intensivos. Nesse 

local, ele pôde interagir com pacientes com problemas físicos semelhantes ao seu, 

percebendo que não estava sozinho. Passou, então, a entender melhor seu estado, 

a aceitá-lo, alcançando o máximo de autonomia que podia. Se, inicialmente, ele 

ficava apreensivo com assuntos relacionados à deficiência física, com o passar do 

tempo, tornou-se mais consciente, achando oportuno o Estado discutir valores e 

direitos desse público, ao mesmo tempo que deveria alertar e prevenir a população 

sobre acidentes que levariam à deficiência: 

Eu adoraria ter sabido antes que, se um cara mergulha num local 
muito raso, há riscos de ficar paralítico. Ou que aqueles encostos pra 
cabeça, que tem em alguns carros, não são só pra descansar o 
pescoço, mas principalmente evitar a quebra de uma vertebra 
cervical num acidente (PAIVA, 2015, p. 263). 

 

No capítulo final de Feliz ano velho, intitulado “Início de dezembro – 1980”, o 

autor-narrador-personagem relata o ciclo de mudanças provenientes do seu 

acidente. Ele confessa ser um outro Marcelo, agora “não mais Paiva, e sim Rodas” 

(PAIVA, 2015, p. 269). Ele diz ter abandonado o colete de ferro e que estava 

iniciando o tratamento de fisioterapia na BBB. Sobre o que esperar do seu quadro 

físico no futuro? Havia somente incertezas: “não sei como vou estar fisicamente, não 

sei como ganhar a vida e não estou a fim de passar nenhuma lição” (PAIVA, 2015, 

p. 269). Apesar da luta constante e da superação, melancolicamente, segundo o 

narrador, sempre surge a lembrança de um garoto normal que subiu em uma pedra 

e que, após um pulo, bateu a cabeça no chão. As frases finais repetem o início da 

autobiografia, mas não remetem à estagnação, mas sim a um processo de luta 

contínuo:  

Só sei que, nas noites em que tenho insônia, lembro de um garoto 
normal que subiu numa pedra e gritou:  
- Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui 
embaixo, seu milionário disfarçado.  
Pulou com a pose do Tio Patinhas, bateu a cabeça no chão e foi aí 
que ouviu a melodia: Biiiiiiin.  
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Estava debaixo d’água. Não mexia os braços nem as pernas. Via 
somente a água barrenta e ouvia: Biiiiiiin (PAIVA, 2015, p.270). 

  

 

1.4. Contexto histórico 

 

A obra Feliz ano velho, de Marcelo Rubens Paiva, foi um sucesso de público 

e crítica desde sua publicação. Uma das razões dessa aclamação se deve ao fato 

da obra realizar uma denúncia contra os abusos da ditadura militar brasileira, a partir 

da narrativa do desaparecimento (e morte) do ex-deputado Rubens Paiva. Em vista 

disso, optamos por fazer um resgate desse contexto com o intuito de não apenas 

situar a obra em seu momento de publicação, mas também de compreender seu 

conteúdo.  

O período histórico da ditadura militar brasileira abrange desde a tomada de 

poder pelos militares por meio de um golpe, ocorrido em 1º de abril de 1964, até o 

seu desmantelamento e a volta da democracia em 15 de março de 1985. Ao longo 

de vinte e um anos, esse governo, de caráter antidemocrático, teve cinco 

presidentes generais, respectivamente: Humberto de Alencar Castello Branco (1964-

1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 

Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista de Oliveira Figueiredo (1979-1985). Além 

desses mandatos, houve uma junta militar que governou o país durante alguns 

meses do ano de 1969 (31/08/1969 - 30/10/1969). Antes, contudo, de aprofundar-

nos no contexto histórico da ditadura militar brasileira, discorreremos sucintamente 

sobre o Golpe ocorrido em 1964.  

 

1.4.1. O Golpe militar 

 

João Goulart, vice-presidente de Jânio Quadros, assumiu a presidência em 

1961 em meio a um caos político. Seu mandato, entre os anos de 1961 a 1964, 

buscou dar abertura a projetos sociais, dedicando atenção a estudantes, 

trabalhadores e organizações populares, permitindo a estes grupos chances de 

ascensão social. Em razão disso, gerou desconfianças no meio empresarial e entre 

a ala conservadora da sociedade, como a igreja católica, a classe média e os 

militares, que se sentiram menos privilegiados. Na perspectiva dessas esferas da 
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sociedade, a presente administração tencionava seguir um caminho de políticas de 

esquerda, podendo, portanto, assumir uma futura postura comunista tal qual havia 

ocorrido com a ilha de Cuba (SEGATTO, 2014). 

A crise do governo Goulart não se restringia somente à política interna. No 

âmbito internacional, os Estados Unidos reprovavam a possibilidade de um país da 

dimensão territorial do Brasil, em pleno continente americano, ter inclinações às 

ideologias comunistas. Luiz Alberto Moniz Bandeira (2014) defende que os golpes 

de Estado ocorridos em vários países da América Latina foram um plano de política 

exterior desenvolvido pelas estratégias estadunidenses. Essas táticas contaram com 

o apoio da Central Intelligence Agency (CIA) na pesquisa e investigação de assuntos 

internos de outros países e ganharam dimensão, principalmente, durante a Guerra 

Fria. Assim, os militares encontram no governo dos Estados Unidos um importante 

aliado no momento de planejar e executar o golpe de Estado. 

Outro fato que reforçou negativamente a imagem de Goulart frente aos seus 

opositores foi sua participação em um comício junto com os maiores representantes 

da esquerda brasileira, ocorrido em 13 de março de 1964, na Central do Brasil, Rio 

de Janeiro. Propagando a defesa de reformas como a desapropriação das refinarias 

de petróleo e a reforma agrária, Goulart explanou a “necessidade de revisão da 

Constituição para poder fazer as reformas” (SEGATTO, 2014, p. 48-49).  Esse 

acontecimento fez com que iniciassem reações da oposição, como, por exemplo, a 

passeata Marcha da Família de Deus, ocorrida menos de uma semana depois: 

[...] organizada pelo governo estadual, pela igreja católica, por 
entidades empresariais [...], as palavras de ordem foram a defesa da 
democracia, da Constituição, da propriedade, da religião, e contra o 
comunismo. A partir da marcha, a direita capturou de vez o lema da 
legalidade democrática e com isso ampliou sua margem de ação e 
atraiu amplo apoio da opinião pública (FIGUEIREDO, 2007, p.52 

apud SEGATTO, 2014, p. 48-49). 
 

O governo de Goulart, enfraquecido, não foi mais poupado pelos opositores, 

aumentando consideravelmente a crise existente entre eles e junto à opinião pública. 

As tensões sociais perduraram até 31 de março de 1964, quando tropas militares 

saíram às ruas, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais, a fim de consolidar o 

golpe militar. A atitude passiva do presidente diante dessa situação o levou a buscar 

refúgio no Uruguai, o que fez com que os militares não encontrassem maiores 

resistências. 
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1.4.2 A ditadura militar 

 

Com a retirada de João Goulart da presidência, houve a formação de uma 

junta governamental cuja função foi a de organizar o Estado brasileiro até chegarem 

à escolha de um novo presidente militar. A ordem foi assegurada a partir da 

implementação dos Atos Institucionais (AIs), os quais serviam para realizar, 

unilateralmente, alterações à Constituição, garantindo aos militares no poder tomar 

uma série de liberdades, conhecidas como medidas de exceção. O primeiro deles, o 

AI-1, criado em 9 de abril de 1964, permitia a realização de alterações no Legislativo 

brasileiro, como, por exemplo, cassar mandatos, prender antigos opositores, 

expurgá-los, afastá-los e/ou suspendê-los por até dez anos.   

O Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, primeiro presidente militar, 

chegou ao poder por meio de algumas medidas também legalizadas pelo AI-1, como 

a adoção de eleições indiretas para cargos presidenciais. Ao assumir o governo, 

todavia, pouco alterou a Constituição brasileira, optando, naquele momento, por 

manter em funcionamento todos os partidos políticos existentes, bem como os 

direitos ao voto e a duração dos mandatos. Também, não mexeu na sucessão 

presidencial que ocorreria dentro da legalidade em 1966.  

Em 27 de outubro de 1965, foi decretado o Ato Institucional número 2 (AI-2). 

Esse Ato incorporava as medidas do AI-1 e também dava ao presidente a facilidade 

para a aprovação de Emendas Constitucionais, como, por exemplo, restringir a 

greve trabalhista. De acordo com Aníbal Renan Martinot Chaim (2014), ao longo do 

mandato e conforme a implementação dos AIs5, Castello Branco decidiu limitar os 

direitos políticos de desafetos de outros partidos, obrigando as lideranças de cada 

partido político de então a encaixarem-se em dois novos, e únicos, partidos, a 

ARENA e o MDB, com isso instalou no Brasil um sistema bipartidário:  

Este novo sistema era caracterizado pela existência de um partido 
situacionista que gozava de maioria tanto na câmara dos deputados 
quanto na dos senadores. Esta era a aliança renovadora nacional, a 
ARENA. Em oposição a ela, formou-se um partido de oposição 

                                                             
5  Em seu governo também foram implementados o Ato Institucional nº 3, de 5 de fevereiro de 

1966 (AI-3) e o Ato Institucional nº 4, de 12 de dezembro de 1966 (AI-4). O AI-3 Dispôs “sobre 
eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais; permitiu que Senadores e Deputados Federais 
ou Estaduais, com prévia licença, exercessem cargos de Prefeito de capital de Estado; excluiu da 
apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares decorrentes; 
já o AI-4 Convocou o Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do Projeto de 
Constituição apresentado pelo Presidente da República e dá outras providências” (PORTAL DA 
LEGISLAÇÃO). 
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moderada, minoritário nas duas câmaras e com uma capacidade de 
ação bastante limitada pelas circunstâncias. Este era o Movimento 
Democrático Brasileiro, o MDB. (CHAIM, 2014, p.19-20) 

 

Finalizado o governo de Castello Branco, assumiu a presidência da república, 

de modo indireto e apoiado pela ala linha-dura dos militares, Arthur da Costa e Silva, 

em 15 de março de 1967. Nesse governo, foi implementado o Ato Institucional 

número 5 (AI-5), em 13 de dezembro de 1968, o qual radicalizou a restrição dos 

direitos individuais por meio da censura: “este instrumento arbitrário de poder 

suspendeu todas as garantias civis em nome da guarda e do respeito à ‘segurança 

nacional’” (MARTINS, 1999, p. 65). O AI-5 também implementara o uso da força 

policial em ambientes de protestos. A polícia foi oficialmente autorizada a dissipar, 

com repressão, contingentes descontentes. Tal conduta repressiva adotada pelo 

governo de Costa e Silva gerou descontentamento por parte da oposição. Uma 

parcela desta, composta por partidos contrários ao regime, havia ficado neutralizada 

devido ao bipartidarismo, porém outra parte havia ganhado destaque e teve bastante 

influência nos desdobramentos da luta contestatória: eram as lideranças estudantis, 

cujas mobilizações por meio de protestos cresceram ao final dos anos 60, gerando 

embates com a polícia. Em um desses embates, no dia 28 de março de 1968, no Rio 

de Janeiro, o estudante Edison Luís foi assassinado. O caso recebeu grande 

atenção da mídia na época e provocou revolta entre os discentes de todo o país, 

tornando-se emblemático, pois “a partir desse evento que chocou o país, os 

estudantes constituíram a vanguarda do movimento de contestação que se 

manifestou na forma de greves, comícios, passeatas e mesmo de choques violentos 

com as forças repressivas” (CHAIM, 2014, p. 25). 

Foi nesse contexto que se desenvolveu aquele que é considerado entre os 

estudos históricos sobre a ditadura militar o momento mais violento: o governo do 

presidente Emílio Garrastazu Médici. Ironicamente, ao mesmo tempo em que usou 

um imoderado sistema repressivo a fim de controlar e manter suas ideologias, tal 

governo aproveitou-se do bom momento da economia nacional e dos planos de 

metas de governos anteriores, que reduziram a inflação, e, acrescido de ajuda 

financeira externa, investiu em uma série de obras, possibilitando a credibilidade 

desse regime político junto aos empresários e à classe média.   

 Esse período do boom econômico ficou conhecido como o momento em que 

o país viveu seu “milagre econômico”, pois houve “um crescimento industrial 
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acelerado, grandes projetos no setor público, controle da moeda, ampliação do 

mercado de trabalho, com geração de empregos e investimentos de capital externo” 

(RESENDE, 2013, p. 23). Segundo Carlos Giannazi (2014), o governo Médici foi 

marcado por uma grande euforia devido aos investimentos em vários setores da 

economia brasileira, como o industrial, o agrícola e a captação de poupanças, 

fazendo com que o país prosperasse, aumentando não somente os benefícios dos 

privilegiados do poder, mas também possibilitando uma ampliação na oferta de 

empregos. Esse “milagre econômico” fez o Brasil viver a época dos grandes 

projetos, também conhecidos como “obras faraônicas”, como a Hidrelétrica 

Binacional de Itaipu, a Ponte Rio-Niterói e a Rodovia Transamazônica, que 

corroboraram com a ilusão do desenvolvimento. Essas obras serviram para 

fortalecer a ideia de um estado rico e próspero dando sequência a vários slogans 

com fundo nacionalista e ufanista como “Brasil grande” e “Ame-o ou Deixe-o” por 

meio de uma forte máquina de propaganda de Estado que exaltava o progresso.  

Dando sequência ao clima de positividade econômica, a seleção brasileira de 

futebol conquistou a Copa do Mundo de 1970, no México. Fato esse considerado 

oportuno pelos militares, uma vez que gerou publicidade positiva, melhorando a 

imagem do governo e mostrando que este estava cumprindo o seu papel 

progressista e de sucesso mundo afora:  

A copa de 1970 fez um serviço que nem 100 anos de publicidade 
maciça poderiam ter feito: a conquista da Taça Jules Rimet fez com 
que o orgulho de ser brasileiro e o nacionalismo – elemento tão caro 
a governos autocráticos – emanassem espontaneamente dos 
espíritos populares embriagados de orgulho com o “Brasil”, o único 
tricampeão mundial. A imagem de “Brasil grande” não precisaria ser 
construída pela publicidade; ela já era um fato consumado, público e 
acessível a quem quisesse ver (CHAIM, 2014, p.100). 

 

Enquanto a máquina de propaganda do governo militar mostrava, ao Brasil e 

ao mundo, seus progressos na economia e os sucessos do povo brasileiro por meio 

do futebol, o Estado estava massacrando “no nascedouro todas as modalidades de 

lutas populares, fossem de reivindicação salarial, fossem em defesa das liberdades 

democráticas, fossem de denúncia da violação dos direitos humanos” 

(ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p.32). As características violentas dessa 

fase do governo devem-se muito ao fato de os militares terem completo controle dos 

aparelhos repressivos do Estado. Segundo Martins (1999), o sistema repressivo 

brasileiro, caracterizou-se por sua complexidade de comando por meio dos militares, 
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uma vez que havia um gerenciamento de controle entre as três forças armadas, 

mais um centro de operações de defesa e um centro de operação de informações. 

Todos esses centros atuavam de maneira interligada, como uma rede controladora, 

a fim de evitar maiores contrapontos entre esses órgãos, fazendo com que o regime 

tivesse uma visão panorâmica. 

Essa rede complexa de controle estatal, visto que bem articulada, foi capaz 

de atuar ferozmente no combate aos considerados opositores do governo em todos 

os espaços, pois, servindo-se do AI-5, uma vez localizado um possível inimigo 

político, este poderia ser intimado, mesmo sem produção de provas, e, a partir daí, 

ser torturado para a obtenção de informações e, se necessário, ser assassinado sob 

a máscara de desaparecido: “dos desaparecimentos constatados durante o período 

de 1964 a 1984, praticamente 80% ocorreram no governo de Médici” (MARTINS, 

1999, p. 70). Segundo Luciano Oliveira (2011), a tortura sempre fez parte da história 

do Brasil. Seu uso permitido se estendeu por muitas épocas como forma de controle 

sobre determinados grupos. O pau de arara, por exemplo, já era utilizado desde a 

época escravocrata em nosso país. A novidade que choca, de acordo com Oliveira 

(2011), é a permissão legalizada pelo Estado do aperfeiçoamento das técnicas de 

torturas para fins investigativos. A proliferação dessas práticas nos meios militares 

foi apenas o reflexo do absurdo desproporcional da violência já existentes nos 

interiores das principais cadeias e delegacias do país, no qual suspeitos de crimes 

tinham que passar por métodos de crueldade policial cada vez mais aprimorados na 

obtenção de confissões. Isso fez a fama do delegado Sérgio Fleury, um dos 

principais expoentes dessas técnicas de investigação criminal adotadas, que passou 

a exportá-las para as instâncias de inteligência militares. Assim, com tal instrumento 

investigativo legalizado e aperfeiçoado, qualquer cidadão que fosse apontado como 

suspeito poderia ser torturado indistintamente: “Mais da metade dos presos a partir 

de 1968 são estudantes universitários ou detentores de um diploma de nível 

superior; segundo dados do Brasil, nunca mais” (OLIVEIRA, 2011, p.11). 

O livro Brasil, nunca mais, organizado pela Arquidiocese de São Paulo, traz 

uma série de informações que foram recolhidas por meio de depoimentos de 

pessoas que assistiram a e/ou passaram por situações de tortura tanto física como 

psicológica entre os anos de 1964 e 1979. Os depoimentos compilados têm como 

principal mensagem a denúncia ao uso da tortura no meio militar. Essa prática foi 

institucionalizada dentro dos espaços militares a ponto de ser profissionalizada por 
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meio de aulas expositivas que explicavam o passo a passo desses métodos, a fim 

de atualizar os comandos militares. O exemplo a seguir é um trecho de um breve 

relato do que o estudante Mauricio Vieira Paiva, de 25 anos, assistiu:  

[...] o método de torturas foi institucionalizado em nosso país  
chegando a ministrarem aulas a este respeito (...) em uma delas o 
interrogado e alguns dos seus companheiros, serviram de cobaias, 
aula (...) ministrada para cem (100) militares das forças armadas, 
sendo seu instrutor um ten. Hayton daquela U.M.; que, à 
concomitância da projeção de slides sobre torturas elas eram 
demonstradas na prática, nos acusados, com o interrogado, e seus 
companheiros, como plateia...[...] (ARQUIDIOCESE DE SÃO 
PAULO, 1985, p.31). 

 

Por meio de depoimentos, os organizadores do livro, Dom Paulo Evaristo 

Arns, Rabino Henry Sobel, Pastor presbiteriano Jaime Wright e uma equipe de 

pesquisadores, conseguiram acesso a detalhes referentes aos tipos de torturas, e 

quais instrumentos eram utilizados para realizá-las. Os principais métodos adotados 

pelos militares descritos nos depoimentos foram: o pau-de-arara (usando junto com 

choque elétrico ou afogamento); o uso de choques elétricos (principalmente no pênis 

e nas pernas do interrogado); a adoção de técnicas como afogamentos (com tubos 

com água corrente nas narinas e boca); a utilização de insetos e animais (colocar 

cobras, jacarés, em espaços isolados; soltar cães em cima da vítima; colocar 

baratas no orifício anal); a manipulação de produtos químicos (soros de tiopental, 

substância também conhecida como “o soro da verdade”, que faz a pessoa falar em 

estado de sonolência); a provocação de lesões físicas (objetos introduzidos no ânus; 

murros; queimaduras por cigarros acesos; cortes por giletes; espancamento por 

cassetete; lesões nos testículos por meio do uso de palmatórias; atacar a vítima com 

dois tapas ao mesmo tempo, desprevenidamente, chamado entre os militares de 

telefone); a alternância entre indução a afogamentos com eletrochoques; o 

desfalecimento por enforcamento; a retirada do abastecimento de comida; dentre 

outros.  

A obra relata, ainda, que não foram somente as pessoas suspeitas de 

atividades subversivas (ao regime militar) que foram vítimas de torturas, mas 

também seus parentes próximos que, uma vez encontrados, eram levados e 

torturados independentemente do sexo, idade, classe social, se sofriam com 

patologias ou não. Assim, crianças, mulheres e gestantes não foram poupadas. 

Algumas sessões de tortura ainda envolviam o uso dos filhos como chantagem para 
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obter informações, bem como o estupro de irmãs, filhas e esposas do indivíduo 

torturado na presença deste. Essas descrições demonstram o quanto o regime 

militar adotou estratégias altamente repressivas, violando direitos humanos 

fundamentais.  

O governo presidido por Emílio Garrastazu Médici radicalizou suas intenções 

e práticas para manter a ordem social, a fim de barrar, quase que por completo, as 

liberdades de diferenças ideológicas. O AI-5 oficializou a impunidade militar, uma 

vez que, retirou a garantia de habeas corpus. As lideranças estudantis e as 

guerrilhas vindas da esquerda foram, praticamente, os únicos personagens da 

oposição. Por se colocarem à frente da resistência em meio aos descontentes com o 

regime militar, muitos deles foram as principais vítimas de torturadores, 

encabeçando as listas de desaparecidos durante essa época.  

A posse do quarto presidente, Ernesto Beckmann Geisel, ocorrida em 15 de 

março de 1974, veio com propostas governamentais visando à manutenção da 

institucionalização do regime militar no país. Segundo Fabiana da Cunha Saddi 

(1999), para Geisel, mudanças futuras aconteceriam, mas seriam desaceleradas, 

embora houvesse uma certa disposição da nova equipe presidencial em abrir mais a 

economia, seguindo a proposta de distensão da política, isto é, possibilitar a 

liberalização política do Brasil a fim de criar um Estado mais estabilizado e isento de 

crises, contribuindo para acelerar o processo de desenvolvimento. A pesquisadora 

acrescenta também que, antes mesmo de tornar-se presidente, Geisel já estava se 

articulando com os principais jornalistas e editores, pois pretendia adotar, em seu 

governo, uma postura mais flexível com a imprensa. Além dessa flexibilidade, o 

governo estabeleceu um maior diálogo inclusive com instituições que outrora 

estavam frontalmente contra os rumos do regime militar: 

Verifica-se, portanto, que os objetivos do presidente indicado não 
somente já podiam ser identificados neste período, como também 
foram concretizados, de certa forma, através de articulações com 
representantes da “sociedade civil”. O fato de Geisel procurar bases 
de apoio social, antes mesmo de sua posse já indica que o governo 
Geisel objetivava uma certa mudança em relação ao período 
anterior, em que as bases sociais foram contidas ao máximo. 
(SADDI, 1999, p. 73) 

 

Rafael Luís Spengler (2015) defende que uma forma de observar os 

processos de transição de regimes autoritários é perceber a maneira como essa 

mudança é feita de acordo com o tempo da mudança política. Segundo ele, a 
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distensão do regime militar, também conhecida como política de abertura ou 

transição política, foi racionalizada por Geisel como uma “transição por cima”, ou 

seja, uma transição do governo ditatorial visando uma redemocratização de maneira 

lenta no intuito de não ocorrer uma mudança repentina de um sistema político para 

outro. Isso transparece no uso da palavra distensão em vez de mudança política, 

significando que nem os militares e nem as elites buscavam por uma mudança que 

levasse à democracia de fato. 

Portanto, entende-se que a proposta de Ernesto Geisel era possibilitar o 

crescimento econômico brasileiro da mesma forma que havia ocorrido no milagre 

econômico. Mas, para isso precisaria reorganizar a administração do estado militar, 

uma vez que, segundo Spengler (2015), a violência radical do governo anterior 

contribuiu para uma desconfiança por parte das elites e do mesmo modo acabou 

acarretando em reações da oposição, tanto da mais moderada, como o partido 

MDB, a igreja católica e a imprensa, quanto das alas mais radicais como 

movimentos de guerrilha e facções de extrema-esquerda que, por meio da luta 

armada, reagiram recorrendo a atentados e sequestros, aumentando o clima de 

instabilidade social fora dos propósitos militares de ordem à nação. Esse ambiente 

de desgaste também pôde ser notado por meio das rachaduras internas oriundas de 

diferenças de opinião sobre como conduzir o país, uma vez que dentro do próprio 

corpo militar havia setores (militares linha-dura) que concordavam em continuar a 

seguir as propostas adotadas pelo AI-5, ou seja, defendiam a manutenção da 

censura e controle político, significando, com isso, que estavam contrários ao 

caminho governamental proposto por Geisel.  

Essa tensão existente na parte interna da administração militar alçada durante 

esse período interferiu diretamente na forma como o presidente lidou com o seu 

governo, prevalecendo, para muitos de seus detratores, sempre com uma postura 

de hesitação subjacente a um manto de autoridade e firmeza. No que se refere à 

flexibilidade do Estado com a imprensa, segundo Soares (1989), um dos principais 

acordos de Geisel assim que assumiu o poder foi o de se empenhar no processo de 

retirada da censura dos meios de comunicação. Mas, uma vez dando 

prosseguimento ao seu mandato, continuou mantendo sob censura alguns dos 

principais editoriais do país como O Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, o 

Pasquim, Opinião, Veja e O São Paulo (da Arquidiocese Paulista), os quais tinham 

censores alojados em seus estabelecimentos. Ajudava para o entrave o fato da 
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maioria desses editoriais estarem localizados no estado de São Paulo, jurisdição do 

II Exército, comandado pelo general Ednardo de Mello, militar de postura linha dura, 

ferrenho defensor da censura nos meios de comunicação e um dos que 

desaprovaram o projeto de distensão do regime militar.   

Segundo Gaspari (2003, p. 465), “a lenta, gradual e segura” distensão da 

política de Ernesto Geisel dependeu da imposição do presidente e de sua 

capacidade em reter a anarquia vinda de militares mais radicais. Segundo Spengler 

(2015, p. 49-50), a ala linha-dura, desde o começo sempre teve problemas com o 

atual governo, procurando desgastar a imagem deste por meio da implantação 

calculada de assassinatos que poderiam ganhar repercussão na mídia. Dois casos 

emblemáticos conseguiram esse objetivo: o do jornalista Vladimir Herzog, que em 

outubro de 1975, apareceu enforcado em um dos órgãos controlados pelas forças 

militares, o DOI-CODI6, em São Paulo e a morte por tortura do operário Manuel Fiel 

Filho, no mesmo estabelecimento, em janeiro de 1976. Devido a essas atitudes 

insubordinadas às novas propostas do governo - neste caso, a manutenção das 

práticas de tortura -, Geisel demitiu o comandante do II Exército, o General Ednardo 

de Mello, e para mostrar uma postura de reprovação às práticas de tortura, demitiu 

também o ministro do Exército, Sylvio Frota. 

Entretanto, segundo Gaspari (2016, p. 33), mesmo diante dessa circunstância 

preocupante dentro do próprio corpo militar, as demissões aos chefes de comando 

serviram mais como um lição à ala radical e não como uma tentativa de desmobilizar 

completamente essa seção: “primeiro porque Geisel acreditava na eficácia e na 

necessidade de um aparelho repressivo; finalmente, porque não lhe convinha 

aprofundar uma divisão militar que estimulasse uma dissidência capaz de flertar com 

a oposição” (GASPARI, 2016, p. 33). Sendo assim, o que o governo planejou, de 

acordo com Spengler (2015, p. 40), foi, através de uma agenda sequencial de 

reformas, aproveitar o ensejo e afastar cada vez mais o corpo federativo militar linha-

dura brasileiro das decisões políticas. Conduta que acabou por beneficiar a linha 

militar moderada, a qual pertencia o atual presidente. 

Diante desse cenário, Ernesto Geisel manteve o seu discurso de desmontar a 

máquina repressora do Estado e de erradicar a tortura, ao mesmo tempo em que 

                                                             
6 Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) e ao Destacamento de Operações de 

Informações (DOI). Instalados nas principais capitais do país e conhecidos à época pela sigla DOI-
CODI, foram os locais por onde passaram milhares presos e onde ocorreu a maioria dos casos de 
execuções e desaparecimentos forçados de opositores ao regime (ARQUIVO NACIONAL). 
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dava lições aos generais como forma de mostrar o tipo de postura que adotara. Em 

consequência disso, em 13 de agosto de 1978, foi promulgada a Emenda 

Constitucional n° 11, cujo Art. 3° revogou todos os Atos Institucionais e 

Complementares que fossem contrários à Constituição Federal.   

Denota-se, portanto, que o direito de acesso à justiça sofreu sérias 
restrições durante o regime militar, impedindo o seu pleno exercício 
pelos cidadãos. Ao indivíduo, então, não era possível exercer o 
direito de acesso à justiça, o qual é considerando como o 
instrumento vital da sociedade democrática, pois o regime militar 
expressamente impedia o acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário, 
notadamente para questionar seus atos ou para garantir direitos 
fundamentais. Registre-se, por oportuno, que a ditadura foi recuando 
progressivamente, até a edição da Emenda Constitucional n.º 11, de 
1978, a qual revogou os Atos Institucionais e Complementares 
(CARNEIRO, 2000). 
 

 Tal ato institucional foi um passo decisivo, embora ainda não definitivo, do 

governo do presidente Ernesto Geisel no processo rumo a um futuro democrático. 

Seu mandato possibilitou sair de um governo considerado pelos historiadores como 

o ápice do uso desproporcional de violência para um momento mais brando. 

Segundo Gaspari (2016, p. 29-30), o último ano do mandato de Geisel, 1978, não se 

parecia como quando este o recebera. Em 1974, assim que chegou ao poder, a 

imprensa estava mais recuada e controlada severamente, as linhas de frente mais 

radicais da oposição, como o Partido Comunista e a frente de guerrilha, estavam 

sendo massacradas. Também nos informa que assim que iniciou seu mandato havia 

um nível de torturas beirando o absurdo, com denúncias que haviam chegado a 585 

casos em 1974 frente às 214 em 1978. Entretanto, isso não quer dizer que a 

oposição ficou conformada diante das estatísticas inferiores do atual governo Geisel 

em relação aos mandatos militares anteriores. Afinal, ainda havia uma ditadura 

militar, e os fatos ocorridos num passado recente estavam claros tanto para toda a 

sociedade. Dessa vez, a oposição política à ditadura ampliaria sua base:  

O cardeal de São Paulo, D. Paulo Evaristo Arns, e o presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Raymundo Faoro, tornaram-se 
porta-vozes de reivindicações de um conceito ressurreto: a 
sociedade civil. Estudantes e trabalhadores haviam voltado à cena: 
uns iam às ruas pedindo a revogação do Decreto nº 477, que 
permitia a expulsão de universitários envolvidos em atividades 
consideradas subversivas; outros mobilizavam-se pela reposição 
salarial de 34,1%, para compensar as perdas provocadas pela 
maquiagem dos índices de inflação em 1973. “Anistia” e 
“Constituinte” entraram no vocabulário político (GASPARI, 2016, p. 
31). 
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João Figueiredo, sucessor de Ernesto Geisel, o último da linhagem de 

presidentes militares, cujo mandato perdurou de 1979 a 1985, proferiu, em seu 

discurso de posse a seguinte frase “É meu propósito inabalável [...] fazer deste país 

uma democracia” (FIGUEIREDO, 1979, p.05). Essa sentença marca o início de um 

novo momento da história política do país: a transição do regime militar para um 

regime democrático. Figueiredo, ao dar prosseguimento à abertura política que 

começara com o presidente anterior, Ernesto Geisel, trouxe para o seu governo 

algumas medidas políticas importantes, entre as quais se destacam a aprovação da 

Lei de Anistia (depois de muitas pressões internacionais) e a volta do 

pluripartidarismo.  

O governo de Figueiredo enfrentou vários momentos críticos: altíssima 

inflação; alta dívida externa; conflitos diplomáticos com países opositores aos 

regimes ditatoriais; a pressão ferrenha por parte da oposição vinda dos sindicatos de 

metalúrgicos, diante da forte liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, o levante popular 

que saiu às ruas pelas Diretas-já e a pressão exercida por outros países que 

possuíam regimes democráticos. Havia, ainda, uma insegurança do meio 

empresarial com o regime militar que não via a repetição de um novo “milagre 

econômico”. José Pedro Macarini (2008, p. 02-03) relata que os seis anos do 

governo militar de João Figueiredo colocaram em cena as desconfianças que já 

estavam sendo gestadas ao longo dos anos anteriores do regime. Do ponto de vista 

da economia, o baixo crescimento nesse setor, agravado por inflações altíssimas, 

produziu receio na maioria dos empresários com o sistema vigente, desconfiando se 

esse teria realmente a eficácia econômica e política sustentável aos interesses 

empresariais:  

Num ambiente de taxas de juros sempre em alta (no mínimo, em um 
patamar incompatível com a rentabilidade das aplicações 
produtivas), tiveram um importante desdobramento político: o 
empresariado passou à contestação da racionalidade e eficácia da 
política econômica (algo que não se observava há anos) – e, por fim, 
do próprio regime, com a defesa da democracia em manifestações 
de importantes lideranças empresariais. Configurando uma fissura na 
base de sustentação da ditadura, esboçava-se assim uma crise 
política latente de desdobramentos absolutamente incertos. 
(MACARINI, 2008, p. 03). 

 

Da perspectiva da opinião pública, o regime militar não era visto como um 

sistema político que visasse a garantia democrática dos direitos humanos, aliás era 
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conhecido como o contrário disso. A população civil, mesmo alarmada e 

traumatizada devido a uma série de represálias cometidas ao longo do regime como 

práticas de torturas, eliminação, desaparecimentos e prisão de inimigos políticos, 

começava a vislumbrar um futuro democrático.  

Se nacionalmente o regime militar estava à beira de um colapso, a 

comunidade internacional também não estava vendo com bons olhos os retrocessos 

e crises realçados pela ditadura. De acordo com Roberto Simon (2013, p. 127), isso 

é exemplificado nas recepções que os presidentes generais, tanto Ernesto Geisel, 

quanto João Figueiredo, tiveram em Paris em suas respectivas visitas, em 1976 e 

1981, na busca de apoio e crédito francês no intuito de aplacarem a dívida interna e 

externa brasileira: o primeiro foi recebido em meio a protestos nas ruas, sendo alvo 

de ovos e xingamentos, principalmente pela esquerda; o segundo, em sua primeira 

visita oficial à capital francesa, foi recepcionado indiferentemente pelo público local, 

fato esse observado pela imprensa. Contribuiu ainda para a indiferente recepção do 

presidente João Figueiredo o fato de que sua visita fora eclipsada por um outro 

brasileiro que tinha ideais e propostas políticas críticas que visibilizavam a abertura à 

democracia no Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva.  

Lula, coincidentemente, também estava em Paris no momento da estada de 

Figueiredo naquela cidade. Em um itinerário de viagens por vários países europeus, 

o propósito do sindicalista, naquele contexto, era o de buscar apoio político 

internacional das frentes de esquerda dessas nações necessário para ajudá-lo a 

enfrentar um processo militar acometido a 13 sindicalistas, incluindo ele, decorrido 

da greve de 41 dias que fizeram e que foi considerada pelas altas patentes militares 

brasileiras como um ato de rebeldia (SIMON, 2013, p. 127). Lula foi recebido com 

grande entusiasmo tanto pela imprensa quanto pela esquerda francesa que viram no 

líder sindical um símbolo das lutas pelos direitos dos cidadãos em um país ainda 

regido por um sistema político-econômico ditatorial, mesmo que já cambaleante. O 

“encontro” desses Brasis, um general militar e um líder sindical, em solo francês, foi 

o toque de ironia e o tipo de virada de um ideal político.  

Nessa época, a opinião pública de vários países começou a hostilizar formas 

de governos de cunho repressivo, como os regimes militares. Um exemplo dessa 

rejeição foi quando João Figueiredo, ao deixar Paris, continuando suas viagens em 

prol de buscas de parceiros econômicos foi recebido em Lisboa por protestos que 

incluíram a explosão de uma bomba nas dependências do Banco do Brasil. O 
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responsável por esse ataque, o grupo Forças populares 25 de Abril, justificou o 

atentado como um gesto de repúdio às autoridades portuguesas por receberem um 

presidente representante da ditadura brasileira (SIMON, 2013, p. 129). 

Somado a isso, também de perspectiva internacional, ocorria o processo da 

luta de exilados políticos brasileiros em prol dos seus direitos de Anistia. De acordo 

com Denise Felipe Ribeiro (2012, p. 77), uma das formas desse contingente de 

exilados políticos brasileiros espalhados por comitês de anistia ao longo de países 

europeus poderem dialogar entre si e, com isso, lutar pelos seus direitos foi a 

organização de uma conferência internacional intitulada Conferência Internacional 

pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita e pelas Liberdades Democráticas no Brasil, 

realizada em Roma, em 1979. Tal conferência pautou propostas de retorno dos 

exilados por meio de Anistia e a luta por uma abertura democrática. A aprovação da 

lei de Anistia, em 28 de agosto de 1979, trouxe benefícios para todos os 

personagens envolvidos no contexto da ditadura militar brasileira, isto é, aos 

opressores e aos oprimidos, uma vez que também anistiou e beneficiou membros 

ativos dos espaços repressivos, como torturadores e militares linha dura, residindo 

aí a impunidade a favor dos mandos e desmandos dos militares (RIBEIRO, 2012, p. 

112).  

Com a economia cambaleante, uma imprensa com menos censura, um 

representante em descrédito, a volta do pluripartidarismo, reinvindicações 

sindicalistas crescentes formando um novo partido político, a volta dos exilados 

políticos por intermédio da Anistia, tudo isso acabou aumentando o escopo da 

oposição popular e política com o governo militar, podendo prever que este tipo de 

organização estatal provavelmente estaria com os dias contados. É neste contexto 

que ocorreu um maior engajamento e participação dos cidadãos através de uma 

série de mobilizações populares pró-democráticas que começaram a surgir na 

sociedade brasileira: 

Este período foi marcado, também, por uma crescente participação 
da sociedade civil na vida política nacional. Não se tratava apenas do 
envolvimento de um número maior de pessoas. Disseminava-se a 
ideia de que cabia aos brasileiros participar do processo de decisão 
política. Naquela conjuntura, ser cidadão passara a significar o 
engajamento na vida política da sociedade. (NEVES, 1989, p. 345 

apud FORTES, 2004, p. 03). 
 

Um dos principais anseios dessas mobilizações era o retorno de participação 
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democrática na escolha de seus representantes políticos. Segundo Fortes (2004, p. 

04), a campanha pelas diretas, se contado pela quantidade de participantes, foi a 

maior mobilização popular do Brasil. Tal mobilização em busca do direito pelo voto 

direto foi um momento em que a sociedade percebeu que podia se reorganizar:  

A campanha das diretas fora um momento de reorganização da 
sociedade e de afirmação de sua própria capacidade de se 
organizar, mas também se revestira do significado de oposição ao 
regime militar.  De certa forma, o mesmo já se dera com as greves 
no ABC paulista nos fins dos anos 1970. Só que, no caso das 
Diretas-já, tratou-se de uma mobilização de massa.  Neste sentido, a 
abertura política deu um novo rosto à cidadania, iniciando um modelo 
de reivindicação política que floresceu na campanha pelas diretas 
(FORTES, 2004, p. 05). 

 

Esse clima de abertura política, conseguido pelas mobilizações populares em 

prol dos direitos do voto direto, contando com apoio da imprensa, do meio político e 

do meio empresarial, favoreceu a aceleração do processo de redemocratização do 

Estado brasileiro e, paradoxalmente, o momento mais problemático da ditadura 

militar brasileira. De acordo com Gaspari (2016, p. 274), faltando dois anos para o 

encerramento do governo de João Figueiredo, uma grave crise econômica havia se 

instalado no país, deixando o regime militar completamente sem rumo, encerrando o 

ano de 1983 a 211% de inflação, duplicando a marca de 80% do que fora no 

governo Jango, de 1963. Essas circunstâncias, bem como as mobilizações massivas 

beirando os 3 milhões de participais em cada passeata em prol da volta da 

democracia intimidaram os governantes (GASPARI, 2016, p. 289). Mediante a tudo 

isso, Figueiredo, reunido aos ministros militares, apresentou um documento 

sugerindo quatro saídas: “a aceitação das diretas; a eleição indireta, como mandava 

a Constituição; a prorrogação; ou um retrocesso institucional. Prevaleceu a 

alternativa da eleição indireta” (GASPARI, 2016, p. 289).  
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2 DITADURA, ALEGORIA E MEMÓRIA 

 

 

2.1 Os traumas da ditadura: a necessidade de narrar 

  

Feliz ano velho aborda de forma latente dois traumas: o primeiro é o trauma 

físico, o qual é o mote central da narrativa e que criará o espaço para que o segundo 

trauma seja abordado - a perda paterna. Ao expor esse outro trauma, o autor-

narrador-personagem nos mostra a importância dele na constituição de sua 

individualidade, ao mesmo tempo em que o toma como algo coletivo, pois, 

decorrente da violência ocorrida durante o período ditatorial, muitas foram as 

famílias que vivenciaram perdas. Assim, é sobre esse trauma que discorreremos 

nesta parte do texto.   

Para entender certos comportamentos assumidos por governos ditatoriais, os 

quais, muitas vezes, geram traumas físicos e psicológicos na população, é 

necessário destacar por que e como é efetivada a engrenagem da violência: a quem 

se quer calar? O que se quer silenciar? Qual parte da sociedade se beneficia? Se 

retrocedermos aos anos anteriores ao do golpe militar, deparar-nos-emos com a 

influência do comunismo soviético, que ocasionou, em solo americano, momentos 

como a Revolução Cubana, levando, de acordo com Luiz André Maia Guimarães 

Gesteira (2014, p. 10), as políticas dos EUA a adotarem uma série de estratégias. 

Uma delas foi o apoio à maioria dos golpes de Estado que ocorreram em países da 

América do Sul, por meio dos quais ascenderam ao poder militares de direita 

comprometidos com as propostas estadunidenses de combater, incondicionalmente, 

as ameaças comunistas. Países como Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil 

tiveram ditaduras militares implantadas quase que simultaneamente na segunda 

metade do século XX. 

Nessas ditaduras, vislumbramos semelhanças nas maneiras de repressão 

social: todas caracterizadas pelo uso da violência contra os civis. Tal aproximação 

está vinculada, segundo Marcelo Lara (2014), à adoção, por esses regimes, do 

modus operandi da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), que, no contexto da 

Guerra Fria, viu um potencial inimigo em qualquer civil que fosse contrário aos 

valores disseminados pelos Estados Unidos, declarando-o suspeito de propagar o 

comunismo. Esses suspeitos tiveram seus direitos violados e foram, em sua maioria, 
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eliminados. Seguindo a ideologia de “dar segurança ao Estado”, os agentes do 

processo ditatorial tiveram a liberdade de utilizar um aparato repressivo em todos os 

níveis a fim de implantar um estado de medo e de controle da população, 

possibilitando a perpetuação de sua permanência no poder. Para exemplificar a 

violência empregada nesse período, segue esta estatística: “Um quadro sobre a 

repressão política na região, montado pelo jornalista Nilson Mariano, faz uma 

estimativa sobre o número de mortos e desaparecidos entre 1975 e 1985, com 297 

no Uruguai, 366 no Brasil, cerca de 2.000 no Paraguai, 3.196 no Chile e 30.000 na 

Argentina” (MARIANO, 2003, p. 234, apud GESTEIRA, 2014, p.17).   

De acordo com Padrós e Teles (2011), no estado militar, para que haja uma 

comunidade nacional coesa, intitulada nação, necessita-se da exclusão de qualquer 

outra parte que faça escolhas políticas discordantes da ordem. No caso do Brasil, 

quando assumiram o poder, os militares limitaram os direitos políticos da oposição, 

cassando mandatos de políticos que não concordassem com suas ideologias. A 

seguir veio o controle partidário, na permissão para a existência de apenas dois 

partidos políticos (ARENA e MDB). Em Feliz ano velho, Marcelo Rubens Paiva 

demonstra ao leitor alguns exemplos desse processo através da figura de seu pai. 

Antes de ser levado de casa, o ex-deputado já havia perdido seus direitos políticos: 

“no começo dos anos 70, ele viajava menos e estava bem caseiro, decididamente 

curtindo os filhos e a vida em família (um pouco por não ter o que fazer 

politicamente)” (PAIVA, 2015, p. 69).  

O estado militar realizava esse tipo de ação com a intenção de neutralizar 

qualquer conflito social que pudesse existir, mesmo que para isso fosse necessária 

a implementação do estado de terror: 

(...) o terror de estado (TDE) se fundamenta na lógica de governar 

mediante a intimidação. Em suma, é um sistema de governo que 

emprega o terror para enquadrar a sociedade e que conta com o 

respaldo de setores dominantes, mostrando a vinculação intrínseca 

entre Estado, governo e aparelho repressivo (PADRÓS, E.; 

TELES, 2011, p.65). 

 

Segundo Ramiro José dos Reis (2009, p. 919), a política estatal dos regimes 

militares adotou o estado de terror a fim de propagar métodos capazes de reprimir 

grupos sociais ou indivíduos que consideravam inimigos internos no intuito de 

servirem de exemplo aos demais, gerando, com isso, uma cultura forjada no medo. 

Eloysa (1987) afirma que, utilizando a ideologia da Segurança Nacional, os estados 
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ditatoriais, pendendo para o totalitarismo, aderiram ao uso da violência como prática 

permanente, sendo ela a principal forma de comunicação entre o Estado e a 

sociedade. No caso brasileiro, essa violência foi manifestada de forma verbal pelos 

decretos-leis, sem respaldo democrático, e de forma ideológica, pois, no intuito de 

estabelecer um Estado vinculado a valores do orgulho nacional, houve uma ampla 

prática de sonegação de informação, sendo selecionadas quais notícias iriam ser 

veiculadas na mídia. Além disso, politicamente, adotou-se a repressão policial, 

barrando todo cidadão contrário ao regime de qualquer participação social, no intuito 

de mantê-lo silenciado e imobilizado, sob o controle sistêmico de uma sofisticada 

rede de delações que implementou a tortura psicológica por toda a sociedade.  

Em Feliz ano velho, essa cultura do medo é explicitada em algumas 

passagens do texto, nas quais podemos observar recursos intimidadores das 

práticas de ordem militares, como, por exemplo, na invasão à residência da família 

Rubens Paiva, sem mandado de prisão, à procura do ex-deputado em 1971: 

“enquanto minhas irmãs e a empregada estavam sob a mira (...) deram ordem de 

prisão: meu pai deveria comparecer na Aeronáutica para prestar depoimento. Ordem 

escrita? Nenhuma. Motivo? Só deus sabe” (PAIVA, 2015, p. 71). Após o patriarca ter 

sido levado, alguns oficiais ainda permaneceram na casa, tratando a família como 

prisioneiros: “o telefone fora do gancho, ninguém saía” (PAIVA, 2015, p. 72) e 

levando preso quem se aproximasse da residência: “o namorado da minha irmã 

chegou e foi preso, levado embora. Um amigo de dezesseis anos chegou e também 

foi levado” (PAIVA, 2015, p. 72). Nesses trechos, percebemos a total liberdade dos 

militares, sancionada por ordens superiores, em usar a violência, tanto física quanto 

psicológica, no intuito de intimidar e coagir para combater o “inimigo interno”.  

No estado de terror, o uso da violência e o aperfeiçoamento dos instrumentos 

de coerção são extrapolados. Cria-se, de acordo com Padrós e Teles (2011), com a 

justificativa da razão de Estado, um sistema político amplamente apoiado no uso de 

extremos que visa aos interesses de alguns setores privilegiados da sociedade, 

insistindo na ameaça de algum “mal” que corromperia o todo. Nessa defesa ao “todo 

da sociedade”, há a ruptura da legalidade no que concerne ao uso da violência, e 

esta é constitucionalmente legitimada e monopolizada pelo Estado.  

Na autobiografia, ao trazer o relato da morte de Rubens Paiva, MRP traz à 

tona o emprego da tortura, não apenas com seu pai, mas também com sua mãe: 

Duas semanas depois, toca o telefone. Minha mãe estava solta. 
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Alívio. Meu pai ainda não. Voltei imediatamente para o Rio e 

encontrei minha mãe exausta, deitada na sua cama. Tava 

irreconhecível, muito mais magra. Nos abraçamos e choramos. Ela 

tinha estado no quartel da Barão de Mesquita, Polícia do Exército, 

doze dias numa cela individual. Foi interrogada várias vezes, sempre 

com as mesmas perguntas: ideias políticas do meu pai e quem 

frequentava a nossa casa. Entre os interrogatórios era obrigada a ver 

coleções de fotos e exigiam que as reconhecessem. Mas ela só 

identificou a do meu pai e da família (PAIVA, 2015, p. 73). 

 

Após seu retorno, Eunice estava estremecida, tanto física como 

psicologicamente, devido ao que passou enquanto fora presa. Ela havia perdido 

peso e estava emocionalmente abalada, primeiramente por ter sido levada no 

momento em que havia a preocupação com a retirada de seu marido de casa e com 

o que aconteceria aos seus filhos na ausência de ambos. E, em segundo lugar, pela 

sensação de insegurança devido à exigência dos torturadores para que ela 

reconhecesse alguns rostos nas várias fotografias, demonstrando a tentativa dos 

militares de identificar pessoas vinculadas, provavelmente, a ações militantes de 

esquerda. Outro fator que pode ser observado, na citação, é que Rubens Paiva 

seguia fora de casa, evidenciando, assim, que o governo continuaria a exercer o 

controle sobre aquela família.  

Se a narrativa da tortura vivenciada por sua mãe foi composta por Marcelo 

por meio de suas lembranças, ao falar sobre o que aconteceu ao seu pai, ele 

relatará de acordo com a versão de uma carta mandada para Eunice Paiva alguns 

meses depois do desaparecimento do ex-deputado por uma professora de suas 

filhas, cuja identidade não consta na autobiografia. Ela estava no mesmo espaço 

que Rubens Paiva, também sendo interrogada e torturada:  

Segundo a versão dela, outra mulher e meu pai permaneceram de pé 

muito tempo, com os braços pra cima, num recinto fechado. Com a 

longa duração do castigo, ela fraquejou, sendo amparada por meu 

pai, que estava ao lado dela. A atitude dele irritou o chefe de 

interrogatório, descrito como “um oficial loiro, de olhos azuis”, que 

atacou meu pai e começou a surrá-lo.  

- Vocês vão matá-lo! – gritou uma das mulheres.  

Isto fez com que esse oficial ficasse completamente fora de si, e, 

agarrando a mulher pelos cabelos, forçou-a a aproximar-se do meu 

pai, já estirado no chão.  

- Aqui não se tortura, isto é uma guerra – gritou o oficial.  

Essa mulher ainda ouviu a voz do meu pai, já no quartel da Barão de 

Mesquita, no dia 21 de janeiro, mas depois foi solta. (PAIVA, 2015, p. 

76). 
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O método de tortura, permitido pelo aparato estatal, segundo Coelho (2010), 

serviu como um instrumento para a manutenção das ditaduras, que se utilizaram da 

violência como técnica meio-fim para a sobrevivência. Com isso, além de fazer uma 

limpeza de ideologias contrárias à ordem estatal militar, a experiência da tortura 

física possibilitou explicitar um desejo de poderio do corpo. De acordo com 

Fernandes (2011, p. 310), a repressão praticada pelo poder político, em 

concomitância ao poder militar, nesse período, outorgou para si o papel de dono do 

corpo, da mente, do direito comportamental, do direito à vida ou à morte dos 

habitantes e cidadãos do país, ou seja, o Estado pretendia impedir qualquer forma 

de oposição, mesmo que isso levasse a destruir a identidade do indivíduo. Dessa 

forma, se, no estado de terror, o corpo passou a pertencer às autoridades, essa 

extensão limitada e perceptível aos sentidos, e individualmente particular, outrora 

protegida por lei contra quaisquer tipos de violações, tornou-se vulnerável às ações 

policiais que viam na recorrência ao uso da tortura uma forma de confissão dos 

suspeitos (GINZBURG, 2001, p. 134). 

Em uma de suas denominações, a tortura é definida como “a imposição 

deliberada [...] de sofrimento físico ou mental por parte de uma ou mais pessoas, 

atuando por conta própria ou seguindo ordens [...], com o fim de forçar outra pessoa 

a dar informações, confessar ou por outra razão qualquer” (RUZ-MATEOS apud 

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 282). Como nos é esclarecido no trecho 

da autobiografia acima, o próprio torturador enxerga nessas execuções não o ato 

violento em si, o qual ele segue em meio a golpes e surras ao sujeito que já havia 

passado anteriormente por outros castigos, mas o tanto de significado que essa 

realização tem para aquele de quem segue as ordens. Se a tortura, nesse caso, 

revestida pelas palavras do torturador de Rubens Paiva, é uma ação de guerra, há 

aqui um embate travado a fim de impor uma supremacia do estado ditatorial em 

relação ao opositor da ideologia vigente. Uma vez profissionalizada nos porões das 

principais instâncias militares, a tortura possibilitou a estas autoridades um meio 

imprescindível na obtenção de informações, mesmo que para isso colocasse o fator 

político, bem como o uso extremado da violência para a manutenção do poder de 

tais regimes, acima do fator humano. Rubens Paiva e, igualmente, seus 

companheiros, naquele recinto, tiveram, enquanto vítimas de tortura, suas condições 

humanas desvalorizadas e acabaram tipificados como um corpo a ser violentado, 

sendo rebaixados à condição um objeto que guarda palavras, as quais o torturador 
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quer extorquir. MRP esclarece o que provavelmente o os militares queriam saber de 

Rubens Paiva: 

O motivo da prisão parece ter sido uma carta enviada por alguns 

amigos exilados no Chile. Uma amiga da família, depois de visitar o 

filho no Chile, foi detida no aeroporto, onde os agentes de segurança 

descobriram as cartas. Dali ela foi levada para a 3ª Zona Aérea (para 

onde, no dia seguinte levaram o meu pai), comandada pelo 

brigadeiro João Paulo Burnier (PAIVA, 2015, p. 76). 

 

O abuso sofrido e a consequente morte de Rubens Paiva pela prática da 

tortura reforçam a ideia de objetificação acometida a toda vítima desse 

procedimento. Tal objetificação é explicitada pelo psicanalista Héllio Pellegrino, 

citado no livro Brasil: nunca mais, o qual evidencia que a dor insuportável do 

sofrimento corporal provocada pela tortura introduz uma cunha que, 

metaforicamente, levaria à cisão entre o corpo e a mente do torturado, havendo com 

isso uma guerra interna neste torturado, a qual se intensificaria à medida que se 

agravasse a dor gerada. Para o autor, o discurso que o torturador busca extrair é a 

negação absoluta e radical da condição de sujeito livre do torturado, que, intimidado, 

violado, violentado e objetificado nesse processo de tortura, entrega a palavra 

aviltada, isto é, a informação recolhida à base de humilhação (PELLEGRINO apud 

ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1996, p. 282).  

Conforme Calegari (2014, p. 03), a tortura física procura produzir no corpo da 

vítima algo superior à dor, capaz de entrar em conflito com o próprio espírito, 

imprimindo em cada pessoa que passe por esse procedimento a destruição moral 

causada por essa situação excessiva, levando-a à ruptura dos limites emocionais. 

Para Viñar (apud FUKS, 2010, p. 146), a função da tortura é destruir a singularidade 

do sujeito, processo entendido como demolição subjetiva, ou seja, a melhor forma 

de demolir o outro seria arrancando-o de si, permitindo destruir toda resistência que 

fosse vinculada ao mínimo resquício do pensamento do torturado e, com isso, 

inserir-se nos recônditos mais particulares no intuito de avançar a agressão a tal 

ponto que destruiria algo mais profundo que o próprio pensamento, atingiria o núcleo 

da intimidade e o da identidade.  

A decisão militar de dar cabo ao desaparecimento do ex-deputado Rubens 

Paiva, retirou da família deste a estabilidade afetiva, emocional, e mesmo financeira, 

que tinham até então: “já imaginou sua mãe (...) ter que, aos quarenta anos de 

idade, trabalhar para dar de comer aos seus filhos, sem saber se ainda era casada 
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ou viúva? (PAIVA, 2015, p. 37-38). Nesse caso, o uso extremado da violência gerou 

um conjunto de experiências vivenciadas pelos sobreviventes que se converteram 

em sequelas e traumas. Essas experiências carregadas de humilhação, tanto 

corporal quanto psicológica, configuraram-se como marcas traumáticas que 

continuaram a existir mesmo após o término dos períodos ditatoriais, pois, assim 

como “a destruição provocada por um incêndio não desaparece quando acabam as 

chamas, o dano às vítimas da repressão perdura pelo tempo e se manifesta às 

vezes anos ou gerações depois de ocorridos os fatos traumáticos (BEKER e 

CALDERON, 1993, p. 77-78, apud FERNANDES, 2011, p. 315).  

Aquelas famílias, como a de MRP, que não conseguiram sepultar o corpo do 

ente querido, tiveram seu sofrimento ampliado. Segundo Janaína de Almeida Teles 

(2010, p. 269), a falta evidente do corpo de um ente querido desaparecido ou 

mesmo de uma notícia que esclarecesse a morte destes aumentou o desespero dos 

familiares, não havendo possibilidades do esquecimento: “o silêncio introduzido pelo 

terror do desaparecimento cria uma situação sem um fim, perpetuando a tortura que 

é vivenciar a ausência de seus corpos e de informações” (TELES, 2010, p. 269). De 

acordo com a matéria Viúva recebe certidão de óbito de vítima de regime militar, de 

Ana Maria Mandim (1996), para o jornal Folha de São Paulo, somente depois de 

vinte e cinco após o desaparecimento de Rubens Paiva, a certidão de óbito do ex-

deputado, reconhecida pelo Estado brasileiro no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, no 1º Cartório de Registro Civil de São Paulo, em 23 de fevereiro de 1996, 

foi expedida. 

Após o término do período ditatorial, a redemocratização não poupou a 

maioria dos familiares das vítimas de crime de terror da frustração pelo não 

reconhecimento de que houve, de fato, crime político, uma vez que a anistia 

possibilitou o perdão de ex-torturadores, salvo algumas exceções, deixando-os 

impunes com relação a esse passado histórico. Tal fato, não apenas perpetuou 

muitos traumas como exponenciou outros tantos. Assim, com o intuito de discutir 

mais pontualmente a questão traumática (um dos pontos centrais de nosso estudo), 

discorreremos sobre o conceito de trauma, relacionando-o ao período ditatorial e 

colocando em evidência exemplos retirados da materialidade textual de Feliz ano 

velho, a fim de abordarmos os traumas vivenciados por MRP estendendo-os à 

coletividade brasileira que também os experienciou.  

Para dissertarmos sobre o trauma, inicialmente, é necessário destacar o 
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papel fundamental de Sigmund Freud, dentro da psicanálise, como pioneiro para a 

conceituação moderna do termo. Segundo Jaques (2009, p. 41), a questão do 

trauma, a partir do início da clínica psicanalítica e do contexto da Primeira Guerra 

Mundial no século XX, passou a ocupar plenamente os estudos de Freud7, sendo 

constantemente reelaborada de acordo com as necessidades do teórico. 

Oportunamente, dentre as várias fases de seus estudos, são as considerações 

trazidas no livro Além do princípio do prazer, que se tornam pertinentes para nosso 

estudo. O conceito inicial de trauma em Freud (1996, p. 19) o apresenta como toda 

experiência para além das emoções, que, proveniente de um acontecimento 

externo, dá por excedente o aumento do nível de tensão psíquica, fazendo com que 

o aparelho mental não tenha capacidade para suportar o que sofreu, criando um 

impedimento em dar um destino a quaisquer fatos subsequentes. Freud, ao analisar 

o quanto catástrofes como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais arrasaram a 

Europa, e tomando por base essa perspectiva, realizou, de acordo com Oliveira 

(2014, p. 26), uma redefiniçao dos seus estudos. Ao considerar que situações de 

grandes abalos para a sociedade evidenciariam neuroses traumáticas, visto que, por 

meio de tais catástrofes, haveria no indivíduo a introjeção de um excesso de 

excitação capaz de romper o escudo protetor ou para-excitação (reizschutz) do 

psiquismo, os estudos freudianos não se limitariam a enxergar somente 

acontecimentos traumáticos advindos de circunstâncias individuais, mas de um meio 

externo social que abalasse psiquicamente seus indivíduos, resultando em 

neuroses. Uma das maneiras do organismo em tentar lidar com essa situação é 

através de uma repetição compulsiva do fato traumático.  

Jaques (2009, p. 100) evidencia, dentro dos estudos sobre o trauma para 

Freud, a necessidade de repetição compulsória frente a situações intensas 

vivenciadas, tanto em guerras quanto em tempos de paz, como uma característica 

fundamental do trauma, pois esse comportamento seria uma maneira de enfrentar a 

não assimilação da completude do acontecimento por parte do indivíduo no exato 

momento em que esta ocorreu. Se tomarmos a obra em análise neste estudo à luz 

dessa perspectiva da repetição do acontecimento traumático, veremos a repetição 

da ocorrência do trauma psicológico de MRP (que tem como centro a morte e 

                                                             
7  Muito contribuíram para o seu interesse neste assunto os estudos de Jean-Martin Charcot, 
conhecido neurologista de sua época, que conceituara o trauma como um choque que despertava 
emoções no indivíduo. 
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desaparecimento do seu pai) em diversos momentos do texto. Ressaltando que, à 

medida que essas repetições acontecem, o autor-narrador-personagem adiciona 

novas informações. Um exemplo dessa reiteração se dá quando Marcelo narra o 

sofrimento pelo qual passou Eunice Paiva ao ver seu marido retirado de casa pelos 

militares. MRP cita vários fatos que sucederam a esta invasão: um dia depois, ela 

também foi levada, ao lado de sua filha, para ser interrogada; passou a viver com o 

peso de não saber se era viúva ou não; foi atrás de explicações sobre o que 

realmente estava se passando, etc. Ao tratar do que houve com seu pai, o 

autobiógrafo repete passo a passo essas informações, mas de maneira mais 

aprofundada, dando detalhes que faltavam às descrições anteriores, como, por 

exemplo, o fato dos oficiais terem cercado a residência Paiva; a astúcia de Eunice, 

ao fazer com que MRP levasse um recado em uma caixinha de fósforos à vizinha. 

Esse tipo de construção no texto nos dá a entender que, à proporção que MRP 

retoma esses fatos, distantes em sua memória, por meio do uso da repetição, os 

acontecimentos começam a se clarificar e a se tornarem mais completos.    

Dando prosseguimento aos estudos do trauma, voltamos nossa atenção aos 

trabalhos realizados pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, íntimo colaborador 

de Freud. Segundo Fuchs e Peixoto Júnior (2014), este teórico trouxe um 

aprofundamento nos métodos de investigação e atenção para pacientes com 

sintomas até então inéditos ou de difícil tratamento em decorrência dos efeitos de 

choques excessivos advindos das experiências traumáticas de guerra. Ferenczi 

tornou-se famoso por contribuir no desenvolvimento de novas reformulações para a 

prática clínica, visando compreender a singularidade do trauma por meio do 

sofrimento dos seus pacientes, agora desestruturados psiquicamente - característica 

denominada dentro dos estudos ferenczianos de clivagem do eu8 (FUCHS; 

PEIXOTO JÚNIOR, 2014). Tal teoria permite compreender as diferentes 

idiossincrasias comportamentais manifestadas por indivíduos, mesmo acometidos 

por traumas semelhantes, fazendo com que a prática clínica trabalhe nesses casos 

de modo particular, tentando entender o trauma e sua busca para solucioná-lo.  

Conforme aponta Oliveira (2014), a teoria do trauma ferencziano evidencia 

                                                             
8  Choque inesperado, não preparado e esmagador, age, por assim dizer, como um anestésico, 
suspendendo toda atividade psíquica, instaurando um estado de passividade desprovido de toda e 
qualquer resistência. A paralisia total da motilidade inclui também a suspenção da percepção, 
simultaneamente com a do pensamento. A consequência dessa desconexão da percepção é que a 
personalidade fica sem nenhuma proteção. Contra uma impressão que não é percebida não há 
defesa possível (FERENCZI, 1992, p.129). 
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em seus estudos a total incapacidade do processo psíquico ao lidar com a irrupção 

gerada pelo trauma, que, para o traumatizado, mal é percebida por ele, diante de tal 

agressividade ao organismo: “o evento traumático é um não-evento, qualquer coisa 

que não se produziu [...] o sujeito guarda e repete as marcas da experiência 

traumática, não por conta dos afetos dolorosos suscitados, mas porque não pode 

vivenciar o fato traumático quando ele aconteceu” (OLIVEIRA, 2014, p. 35). Se 

pensarmos nessa incapacidade de compreender instantaneamente o trauma vivido, 

de acordo com o que é narrado em Feliz ano velho, perceberemos que MRP 

somente toma ciência da gravidade do seu trauma físico em um momento posterior. 

Logo após o impacto no lago, ele relata: “era estranho não estar mexendo nada, não 

sentia nenhuma dor e minha cabeça estava mil por hora” (PAIVA, 2015, p.13). 

Nesse trecho, percebemos que o autor-narrador-personagem ainda não possui 

ciência da gravidade de sua situação. Mesmo quando seus amigos tentaram colocá-

lo de pé sem êxito, Marcelo não conseguiu assimilar que sua lesão fora grave: “me 

levantaram, mas não deu em nada. Todos ficaram impressionados, logo começaram 

a transar uma ida a um hospital qualquer” (PAIVA, 2015, p. 14). A sucessão desses 

acontecimentos evidencia que o evento traumático não fora percebido de imediato 

por Marcelo, ou mesmo que ele não queria acreditar que este seria preocupante: 

“Marcinha apelou para o pai nosso e a Florência só chorava, (...), eu nem me 

importava (...) com certeza nada de grave havia acontecido” (PAIVA, 2015, p. 15). 

Sua postura confiante com relação ao que aconteceu começará a mudar apenas 

dentro do hospital. Serão, portanto, a repetição do evento traumático em um 

momento posterior e a escrita de Feliz ano velho oportunidades de reviver o trauma 

e de, então, compreendê-lo.  

Além da importância dos estudos sobre o trauma em Sigmund Freud e em 

Sandor Ferenczi, há relevantes estudos desenvolvidos dentro dessa área por 

teóricos que abordam as experiências traumáticas em decorrência das práticas de 

violência extrema propiciadas pelos regimes ditatoriais na América Latina, como é o 

caso do casal Maren e Marcelo Viñar, que iluminará alguns pontos desta 

dissertação, ao nos permitir tentar compreender a dor coletiva advinda da conduta 

de estados totalitários; e Márcio Selligman-Silva, que evidenciará o papel da 

narração do trauma vivido como um meio do traumatizado se religar ao mundo 

exterior. Marcelo Viñar é um psicanalista uruguaio conhecido por relacionar 

psicanálise com o contexto sociopolítico, em particular, o da América Latina. Seu 
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livro, Exílio e tortura, contém ensaios feitos por ele e sua esposa, Maren Viñar, nos 

quais mostram suas experiências dentro da psicanálise voltadas ao trabalho com ex-

torturados. Em O enigma do traumatismo extremo. Notas sobre o trauma e exclusão: 

seu impacto na subjetividade, texto publicado na revista Psicanálise, em 2010, 

Marcelo Vinãr afirma que a noção de trauma é ampla, tal a diversidade de suas 

causas e a forma intensa como age na subjetividade psíquica, sendo importante 

destacar a sua heterogeneidade. Ele segue em seu texto, com intuito de ilustrar que 

o uso do termo “trauma” não será o mesmo, por exemplo, em medicina ou em 

psicanálise. Haverá, portanto, diferenças, sendo que a primeira trabalharia somente 

no objetivo de reparar o dano causado e a segunda área levaria a uma forma que 

permitisse ao paciente a ressignificar/ressimbolizar o trauma. É a partir da diferença 

entre essas duas perspectivas de se lidar com o tratamento de uma vítima de 

traumas que ele falará sobre o trauma extremo.  

Para Marcelo (2010, p. 211), o trauma extremo seriam quaisquer efeitos 

nocivos vindos da violência da postura político-social de sistemas de governo 

repressivos – trabalhados aqui pelo autor especificamente os dos estados ditatoriais 

latino-americanos – sobre os seus cidadãos, desestruturando-os não somente 

naquele exato momento de sofrimento, mas também a longo prazo, atingindo outras 

gerações. As medidas irresponsáveis dos procedimentos de repressão dos regimes 

militares levariam, portanto, ao “efeito devastador sobre a estrutura psíquica do 

afetado, do seu meio, tanto na atualidade candente quanto no longo prazo de 

transmissão intergeracional” (VIÑAR, Marcelo9, 2010, p. 206). 

Marcelo Viñar (2010, p. 207), ao propor sua definição de trauma extremo, 

afasta-se das concepções que visam somente a medicalizar as consequências 

sobre o corpo afetado. À parte dessa perspectiva, que visa somente a observar a 

vítima que recebeu um dano físico (e psicológico) e que se encontraria por um 

momento doente, sendo diagnosticada, medicada, à espera de que o trauma 

violento fosse cicatrizado e, subsequentemente, inserida novamente na sociedade, 

ele (2010, p.207) entende que esse paciente não pode ser somente visto como 

alguém que sofre de psicopatologias agravantes. Na verdade, esse paciente tem de 

                                                             
9  Optamos, no texto, mesmo que de forma errônea frente às normas da ABNT, por identificar 
entre parênteses com o primeiro nome as referências a Maren e a Marcelo Viñar, tendo em vista que 
ambos pesquisadores possuem o mesmo nome e a mesma inicial, além de terem publicado seus 
ensaios no mesmo livro e de terem escrito alguns ensaios juntos, com o intuito de evitar confusão 
para o leitor. 
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ser observado (e que ele se perceba também) como um ser social que não pode ser 

desvinculado tanto da cultura quanto da história. Entender a vítima com relação com 

um determinado período da história – neste caso, o contexto ditatorial –, permite 

trabalhar numa recuperação, não apenas de forma a reinseri-la socialmente, mas 

sim de forma que a desafie numa tomada de consciência que possibilite a restituição 

de seus direitos. Sobre esse período histórico, as ditaduras latino-americanas, 

Marcelo e Maren Viñar farão algumas considerações que se encaixam em nossa 

proposta de estudo.  

Se, em um estado ditatorial, o cidadão que não está de acordo com a 

ideologia vigente é submetido a práticas que o isolam do grupo social (FUKS, 2010), 

contribuindo para a destruição dos vínculos de reciprocidade, fazendo, com isso, 

imperar o silêncio diante da ordem, podemos inferir que seria como se esse sujeito 

sofresse de algo distinto em relação aos outros pertencentes a essa (mesma) 

sociedade (ditatorial), sendo tachado de diferentes nomenclaturas para se referir a 

sua “diferença”: o suspeito, o subversivo, o comunista. Mas, pensemos de uma outra 

maneira, e se, na verdade, como questiona o casal Viñar (1992), fosse o estado que 

sofresse antes que o indivíduo?    

Conforme Marcelo Viñar (1992, p. 104), a partir dos estudos de Freud, houve 

o entendimento e o reconhecimento do que mantém a coesão das massas, 

permitindo evidenciar o que também se entende por laço social. A forma pela qual 

se conquistaria essa coesão seria pela disseminação do o pânico por toda a 

sociedade. O pânico “coloca em relevo uma realidade até aqui menos legível; ela se 

torna reveladora de um operador simbólico até então desconhecido na intimidade 

dual” (VIÑAR, Marcelo, 1992, p. 104). Nessa passagem, Viñar comenta sobre o 

pânico disseminado pelo terror político na sociedade, permitindo, com isso, a coesão 

desta violência como constituinte antes do “eu”. Ele ilustra essa ideia ao pontuar 

que, se há a existência do racismo, “não é a neurose do judeu ou do estrangeiro que 

é preciso tratar; o laço social está doente antes que o sujeito” (VIÑAR, Marcelo, 

1992, p. 104). Essa premissa – do laço social embebido do terror político antes da 

subjetividade – leva-nos a pensar como, no poder totalitário, todo o corpo social está 

vulnerável a ser atingindo por consequências traumáticas, não sendo somente o 

corpo torturado por conta do ideal político que carregará o trauma. Como exemplo 

dessa vulnerabilidade, Marcelo Viñar (1992, p. 104) aponta que o fato de o poder 

totalitário escolher alguma parcela da sociedade para servir de inimigo – no caso 
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das ditaduras militares, o comunista – estabelece o pânico. O ato de decidir quem 

odiar desencadeia novas formas de acontecimentos traumáticos entre os seus 

cidadãos.  

A sociedade, no terror político, dividir-se-á de acordo com a posição 

ideológica de cada um: de um lado, os engajados politicamente, que poderão sofrer 

consequências por tais posturas e, do outro, a escolha pela submissão cúmplice. O 

terror político não se assemelha ao pavor gerado por uma catástrofe, mas sim, ao 

pavor dos acontecimentos da degradação do cotidiano, ao ponto de quem está 

inserido no terror tentar buscar as melhores estratégias que o façam permanecer 

vivo (como a submissão cúmplice, por exemplo), pois a subjetividade cerceada de 

terror é sempre vivida próxima da humilhação. 

Maren Viñar (1992, p. 79), em seus escritos, nos mostra outra forma de 

manifestação traumática, o chamado por ela de traumatismo acumulativo. Quando o 

paciente foi vítima de algo verdadeiramente violento, o trauma irrompe brutalmente 

nas primeiras análises ou o paciente manifesta tal horror depois de um certo tempo. 

Seus pacientes os colocaram (ela e o seu marido) diante da face perversa de 

acometimentos traumáticos vindos do terror político do regime militar: os efeitos do 

trauma nesses pacientes oscilavam, ora quase despercebidos, ora numa 

intensidade grave que acabava por deixar esses pacientes numa suspensão 

distantes enquanto sujeitos de si.  

O comportamento narrativo de Marcelo Rubens Paiva, adotado em Feliz ano 

velho, coincide com várias características diagnosticadas no corpus do trabalho 

realizado pelos psicanalistas Marcelo e Maren Vinãr. Filho de um desaparecido 

político, MRP carrega o sofrimento decorrente das práticas de terror social 

implementadas pela ditadura militar brasileira enquanto trauma extremo. Mesmo não 

sendo vítima da tortura física, como seus pais foram, assistiu a pessoas vinculadas 

ao seu íntimo afetivo parental sofrerem tais atos. Portanto, Marcelo é, igualmente, 

uma vítima da humilhação do cotidiano coercivo ditatorial. De acordo com a teoria 

desenvolvida pelo casal de psicanalistas, todos, no período de ditaduras militares, 

foram potenciais vítimas, o que, inclusive, acarretou em traumas intergeracionais. 

Mesmo dando seguimento a sua vida, o trauma físico de MRP fez com que esse 

outro trauma anterior viesse à tona, num processo acumulativo de traumatismos, 

intensificando o efeito desestruturador sobre o seu psíquico e, com isso, o afetando 

duplamente. MRP faz emergir na materialidade textual de sua autobiografia a sua 
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particularidade traumática e, da mesma maneira, sua própria especificidade em lidar 

com estes acontecimentos. Uma vez que o aparelho psíquico de cada um reagirá de 

diferentes formas a momentos assim, pois alguns, mesmo vivendo em um momento 

de horror do cotidiano, conseguem, poucos anos depois, seguir em frente, enquanto 

outros vivem boa parte de suas vidas no silêncio clivado proporcionado pelo trauma.   

De acordo com Vieira (2010, p. 154), o exterior terrificado acarreta grandes 

desajustes psíquicos, contribuindo para interferências diretas quanto à subjetivação 

dos seus indivíduos, uma vez que estes não conseguem dar sentido ao 

transbordamento intenso de excitação e afeto provocados por tais circunstâncias, 

ficando além dos seus limites lidar com essa situação. Em casos assim, cabe, então, 

à psiquê buscar soluções para tornar significativo ao indivíduo aquilo que ele 

entende como dor. As etapas desse processo de compreensão serão variáveis de 

indivíduo para indivíduo, isto é, a assimilação do trauma partirá das possibilidades 

de cada um, aliada à rede sociocultural.  

Ao se lidar com o trauma ocorrerão afetações no indivíduo de dois tipos: 

subjetivante e dessubjetivante. Segundo Maia (2004, p. 05), a afetação traumática 

subjetivante é aquela que, por mais que haja a dor e a desestabilização psíquica 

proveniente do impacto do trauma, aos poucos, desencadeará no indivíduo 

desdobramentos de significâncias, formas e sentidos, permitindo-lhe construir uma 

narrativa que busque “solucionar” sua experiência, criando novas formas de 

organização, recuperando a garantia do eu. Já a afetação dessubjetivante deixará o 

indivíduo impossibilitado de uma narrativa em relação ao que aconteceu, desafiando 

a memória, violando quaisquer possibilidades de elaboração psíquica. Na 

dessubjetivação, a aniquilação provisória do indivíduo por meio da violação 

traumática “consiste numa comoção psíquica que traz a fragmentação, a 

desorientação [...], produzindo uma clivagem do eu” (VIEIRA, 2010 p. 154).  

Uma probabilidade de reestruturação psíquica do eu se dá pelo 

enfrentamento da vítima com o acontecimento traumático. Estratégia essa vista 

como tentativa de ressignificação do evento violento vivido. Essa forma 

reorganizadora do psíquico combatente ao trauma tem na reelaboração do passado 

dessa vítima, segundo Calegari (2014, p. 06), uma tentativa de enfrentar a dor que 

lhe foi causada, uma vez que lembranças e imagens associadas a esse desconforto 

traumático necessitariam ganhar um novo viés interpretativo. Sendo assim, “no 

momento em que o sujeito reelabora uma narrativa do seu passado, ele passa a 
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integrar nessa narrativa elementos anteriormente incompreensíveis. Quando esse 

processo ocorre, ele tem uma outra imagem do passado, menos dolorosa” 

(CALEGARI, 2014, p. 06). 

Para Rosa (2015), uma forma de facilitar a transformação da experiência 

traumática em narrativas que visam esclarecer esses acontecimentos é o 

enfrentamento desse passado por meio do luto, considerado para Dominick 

LaCapra, um modo crucial de perlaboração. LaCapra, em seus estudos, distingue 

trauma e narrativa. O trauma remeteria a compulsão de repetir uma lembrança fixa 

tal qual um eterno presente; já a narrativa iria ao encontro do trabalho possibilitado 

pela experiência do luto, pois, ao separar passado e presente, permitiria ao 

traumatizado elaborar maneiras de representar simbolicamente a narração do seu 

sofrimento, a fim de promover uma tentativa de libertação do peso de lembranças e, 

com isso, devolver o sujeito para a continuação de uma vida em condições 

consideradas normais. Uma das formas simbólicas de representar o sofrimento 

traumático seria por meio do ato de contar (sua história).  

Feliz ano velho vem, portanto, criar uma forma para que MRP reviva seu 

passado traumático, operando uma reconstrução psíquica de si através da escrita. 

Tal ato, num primeiro momento, pôde tornar o evento que possibilitou seu trauma 

físico compreensível para si, gerando uma forma de entender melhor o 

acontecimento. Conforme falamos em outro momento, a narrativa opera num 

processo de reflexão do próprio autor-narrador-personagem sobre as situações 

enfrentadas por ele, uma vez que até mesmo seu pulo no lago não foi entendido no 

exato momento do impacto como um acontecimento que o fizesse perder seus 

movimentos corporais. Entretanto, a retomada do seu trauma físico de forma 

repetida e racionalizada pode funcionar como forma de reviver o que houve e, 

assim, compreender melhor. Também, a retomada do trauma do desaparecimento 

de Rubens Paiva configura uma tentativa de lidar com essas lembranças.  

Se pensarmos Feliz ano velho como um processo de luto que abrange tanto o 

trauma físico quanto o psicológico, poderemos tratar a escrita do texto como um 

processo que auxilia o autor-narrador-personagem a lidar com experiências que lhe 

provocam dor, passando a compreendê-las melhor, diminuindo sua dor. Entretanto, 

essa abordagem do trauma através da escrita, não ficando mais restrito somente à 

intimidade de MRP, expande esse processo de rememoração o qual também pode 

ser lido como uma forma de terapia entre o autor diante do leitor. De acordo com 
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Márcio Seligmann-Silva (2008, p. 66), independentemente das circunstâncias do ato 

terapêutico de se registrar o trauma – que poderia surgir do mesmo modo da atitude 

do sujeito traumatizado procurando ajuda de um profissional (um psicanalista), ou de 

uma vítima contando oralmente a outrem – este é um dos processos fundamentais 

de iniciar um exercício de religamento da vítima com o mundo. Para Seligmann-Silva 

(2008, p. 66), narrar o trauma é renascer: 

A linearidade da narrativa, suas repetições, a construção de 

metáforas, tudo trabalha no sentido de dar esta nova dimensão aos 

fatos antes enterrados. Conquistar essa nova dimensão equivale a 

conseguir sair da posição de sobrevivente para voltar à vida.  

Significa ir da sobrevida à vida (SELIGMANN-SILVA, 2008, p. 69).  

 

Uma forma do trauma ser representado simbolicamente é por meio da (ajuda 

da) literatura. De acordo com Seligmann-Silva (2008), diante do dilema do que se 

contar no ato do processo testemunhal – a não capacidade, em um primeiro 

momento, de colocar as informações “como ocorreram” ou a própria incapacidade 

de se enxergar naquela “irrealidade” - confronta com sua necessidade por 

testemunhar enquanto sentido de sobrevivência. O uso da imaginação apresenta-se 

como um meio de enfrentar essa crise do testemunho: “A imaginação é chamada 

como arma que deve vir em auxílio do simbólico para enfrentar o buraco negro do 

real do trauma. O trauma encontra na imaginação um meio para a narração. A 

literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe esse serviço” (SELIGMANN-

SILVA, 2008, p.70). 

Esse religar-se com o mundo, propiciado pela revisitação de seus traumas por 

intermédio do ato de narrar, permite, no caso de Marcelo Rubens Paiva, em Feliz 

ano velho, uma posição de “terapeuta e paciente” do seu próprio processo de 

análise, ao colocar seu passado em um registro escrito. Conforme Marcelo Viñar 

(2010, p. 211), o melhor modo de tratamento do paciente com casos diagnosticados 

de traumatismo extremo e absorção negativa de acontecimentos banais seria 

imprimir nele, de modo terapêutico, uma análise capaz de não somente fazê-lo 

entender o seu próprio problema, mas também incutir-lhe a tomada de consciência 

de sua própria história. Podemos, correlacionar esse raciocínio desenvolvido por 

Marcelo Viñar (2010) com a atitude adotada por MRP em sua obra, na qual, além de 

discorrer sobre os acontecimentos relacionados ao seu trauma físico e sobre o 

trauma de sua perda paterna, amplia seu compromisso em mostrar o seu lugar na 
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sociedade como uma pessoa que poderia ser a voz de pessoas com deficiência 

física; e, também, ser quem poderia dar voz aos filhos dos desaparecidos da 

ditadura militar brasileira. Nesse último caso, vale destacar que o não conhecimento 

do paradeiro dos presos políticos, somados aos atos de tortura que produziram 

silêncios devido à impossibilidade de narrar o horror vivenciado, produziram lacunas 

que, mesmo décadas após o término da ditadura militar, ainda pairam sobre esse 

período histórico. Dessa forma, o ato de narrar e compartilhar essas experiências, 

conforme faz MRP em Feliz ano velho, ganha grande importância. Embora essa 

narrativa seja feita não pela pessoa que passou pela experiência da tortura física, e 

sim pelo registro de um outro, de um filho, que da mesma forma foi acometido por 

traumas vinculados à violência ditatorial, o valor agregado no testemunho gerado 

torna-se importante na reconstrução desse período histórico.  

As narrativas sobre os acontecimentos nos períodos militares, inicialmente, 

foram divulgadas clandestinamente devido à censura. Com o término das ditaduras, 

estas tiveram suas publicações ampliadas exponencialmente a partir do processo de 

redemocratização da maioria dos países latino-americanos. No Chile, as narrativas 

que criticaram o regime militar vieram do exterior, por meio dos escritores chilenos 

exilados, uma vez que, segundo Almonacid (2010), em 11 de setembro de 1973, a 

junta militar do país determinou que a editora Quimantu, considerada um dos últimos 

respiros democráticos, fosse permanentemente fechada, impossibilitando ou 

colocando maiores obstáculos quanto à publicação de livros contrários ao governo 

militar. As consequências do Golpe de Estado foram agressivas ao país, uma vez 

que houve um processo de desmantelamento do sistema educacional, acarretando 

numa espécie de apagamento cultural. Na Argentina, conforme Marquardt (2008, p. 

22), alguns autores, a partir dos anos 80, começaram a transitar de um 

experimentalismo consagrado para uma narrativa mais afiançada no real, sendo os 

livros Ninguém, nada, nunca (1980), de Juan Jose Saer, e Respiração artificial 

(1980), de Ricardo Piglia, duas obras emblemáticas por trazer a figuração da 

violência que marcava o país durante esse período.  

No Brasil, a maioria das produções literárias feitas durante o período militar 

atuou, segundo Hilário (2004), com a finalidade de denunciar e de registrar o 

momento de crise política e social atravessado pelo país, possibilitando o relato 

histórico. Embora, devido à censura, os autores necessitassem criar alegorias que 

possibilitassem a denúncia:  
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Criou-se uma espécie de “literatura malandra”, capaz de driblar a 

censura ou obter nos próprios valores literários a saída para a defesa 

da liberdade de expressão. É provável também que as novas 

técnicas narrativas, desenvolvidas, por sua vez, em virtude do 

esquema violento de censura, confundissem os militares, não 

preparados para uma leitura mais profunda dos textos. O ataque ao 

regime se mantinha encoberto sob a fragmentação, a alegoria, a 

montagem (...) (HILÁRIO, 2004, p. 36-37). 

 

Nesse momento, era necessário produzir textos que fossem capazes de 

burlar as práticas da censura, uma vez que, segundo Silva (1983, p. 15), o golpe de 

64 soube institucionalizar e deformar a noção do que era aceitável para ser 

publicado, atingindo frontalmente o intelectual, posto que este passava, aos olhos 

dos militares, como suspeito político. Nesse processo, é prejudicada a tríade 

escritor-obra-público. Como exemplos contestatórios desse período, temos obras 

como Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, Em câmara lenta, de Renato Tapajós, 

Araceli, meu amor, de José Louzeiro, e Zero, de Ignácio Loyola Brandão, as quais 

incorporaram em suas páginas, cada uma à sua maneira, uma proposta de literatura 

voltada para denúncia social: 

Excetuando Rubem Fonseca [...], não quero deixar de registrar que 
dos três citados, o que melhor realiza o tom de denúncia social e 
política é o romance de Ignácio de Loyola Brandão. Araceli, meu 
amor e Em câmera lenta, ainda que muito significativos como prosa 
documental, não se realizam como artefatos literários específicos 
(SILVA, 1983, p. 15). 

 

Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, de acordo com Hilário (2004, p. 41), é a 

obra que “melhor ilustra a questão do regime militar”. Se o Estado opressor 

exagerava no uso da violência a fim de manter o controle social, nada mais crítico do 

que trabalhar a noção de violência no plano interno da obra literária. Já Em câmara 

lenta, um romance de depoimento considerado subversivo, de acordo com a 

censura daquele período, relata “as memórias de Renato Tapajós, que narra cenas 

de tortura, assassinato e perseguição política comuns aos tempos da ditadura” 

(HILÁRIO, 2004, p. 42). Interessante observar como o aparato da censura do 

período reagiu frente a essas duas narrativas exemplificadas. De acordo com Silva 

(1983), mesmo com os 30.000 exemplares vendidos de Feliz ano novo, o então 

Ministro da Justiça proibiu sua publicação e circulação em todo o Brasil e, não 

satisfeito com a penalidade, forçou a apreensão dos exemplares que ainda estavam 

nas livrarias, alegando que a obra, por conta de temas como o erotismo e a 
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violência, exteriorizava matéria contrária à moral e aos bons costumes. Com Renato 

Tapajós e o seu Em câmara lenta, houve um agravante em relação aos outros 

escritores censurados, uma vez que, além da interdição da obra, o Secretário da 

Segurança Pública de São Paulo, também, decidiu prender o autor.  

O aumento da produção de uma literatura engajada e que alcançou o sucesso 

popular foi conquistado a partir da lei da Anistia, promulgada em 1979, seis anos 

antes da redemocratização brasileira. Segundo Sinhori (2012, p. 09), em decorrência 

dessa lei, o Estado passou por um afrouxamento da censura na análise de obras 

que eram antes consideradas inapropriadas (subversivas) pelos censores do regime 

militar. Em virtude da lei de Anistia, foram produzidas uma série de narrativas de 

cunho testemunhal “no calor do momento”, isto é, narrativas feitas por pessoas que 

haviam acabado de passar por situações-limite durante o regime militar, tais como 

torturas (psicológicas, físicas, exílio), sequestro, perda de familiares, etc. Esses 

textos foram, muitas vezes, formas de lidar com o trauma, ao mesmo tempo em que 

denunciavam os mandos e desmandos de militares, auxiliando na reconstrução 

tanto da história como de si mesmos. Conforme aponta Segundo Gomes (1988, p. 

200), escritores como Fernando Gabeira, com O que é isso companheiro? (citado 

por Marcelo inúmeras vezes em Feliz ano velho), Alfredo Sirkis, com Os carbonários, 

e Hebert Daniel, com algumas obras sobre sua condição de exilado político e 

homossexual, como Passagem para o próximo sonho; Meu corpo daria um romance 

e Vida antes da morte, são aproximados como autores de uma literatura que, de 

maneira distinta, “dramatiza e documenta a história próxima vivida, que torna visível 

a aderência à imediatez do vivido [...] presos ao que acabaram de viver, buscam 

decalcar a fala reprimida do Outro, desprovido de voz e marginalizado pelos donos 

do poder” (GOMES, 1988, p. 200). 

De acordo com Gomes (1988, p. 208), é interessante observar o surgimento 

das autobiografias precoces - categoria da qual Feliz ano velho faz parte. Esses 

textos utilizaram-se da fonte autobiográfica dos que se posicionaram politicamente 

na luta contra a ditadura, constituindo-se como uma tendência nos anos 1980. 

Nessas narrativas, há a experiência da produção escrita do fato traumatizado 

funcionando como um processo de amadurecimento de seus respectivos escritores 

e, com isso, descobrindo uma voz até então anônima. Santos (2006, p. 28) defende 

que, ao projetar sua dor recente por meio de um falar, de um relato do eu vivido 

possibilitado pela autobiografia, o autobiógrafo ataca o inimigo e rememora os 
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mortos: “A autobiografia, portanto, realiza a tarefa de cultuar os mortos, e, também, 

atualiza o que, em outro tempo, foi motivo de dor, alegria ou afeto – aquilo que, no 

passado, afetou o escritor de tal maneira que o mobilizou a registrar sua história em 

texto” (SANTOS, 2006, p.28). Conforme Gomes (1988), além de Feliz ano velho, de 

Marcelo Rubens Paiva, autobiografias feitas por jovens como A queda para o alto, 

de Anderson Herzer, e Com licença eu vou à luta, de Eliane Maciel, tiveram 

aceitação do público, com ampla receptividade no meio jovem, ilustrando um 

processo de identificação entre público e autor-narrador-personagem. As 

autobiografias escritas por jovens nos anos 1980 somadas às narrativas 

autobiográficas dos ex-exilados/guerrilheiros, ampliaram as críticas à violência do 

período militar, ao mesmo tempo em que tomaram seus acontecimentos traumáticos 

individuais como fontes de contestação social.  

 Feliz ano velho, enquanto autobiografia, torna-se uma mantenedora de 

lembranças, pois serviu para Marcelo Rubens Paiva, enquanto indivíduo que passou 

por uma experiência estarrecedora, assumir, pela própria escrita, uma voz que lhe 

permitiu uma autodescoberta e uma autointerpretação (GOMES,1988). Por meio do 

resgaste memorialístico, haverá um trabalho de reflexão acerca dos fatos ocorridos 

durante o período militar, mostrando como MRP e sua família – entre muitas outras -

, foram afetados. Para Santos (2006, p. 77), a militância pela escrita terá maior 

importância que outros métodos usados anteriormente, como o confronto por meio 

de guerrilhas, por exemplo, e será a alternativa adotada pela maioria dos intelectuais 

a fim de continuar a resistência política. Dessa vez, a arma utilizada será a 

manutenção da memória através da mensagem literária, possibilitando que gerações 

futuras conheçam o que foi a ditadura militar. 

 

 

2.2 Alegoria e memória 

 

Os anos finais do período ditatorial, segundo Rodriguez e Espinoza (2006), 

durante a transição das ditaduras militares para a democracia, permitiram que 

viessem a público as memórias das vítimas, narrando os horrores pelos quais foram 

acometidas. Tais narrativas apresentaram, à época, duas importantes funções. A 

primeira, como vimos no tópico anterior, diz respeito à tentativa de lidar com o 

trauma sofrido. A segunda era produzir um relato histórico sobre o que aconteceu 
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com o intuito de perpetuá-lo através do tempo. Feliz ano velho, pertencente a essa 

época, aborda experiências do autor-narrador-personagem pelo viés autobiográfico, 

recuperadas a partir de memórias. Os relatos contidos no livro, ainda que partam do 

trauma físico de Marcelo Rubens Paiva, não se restringem ao ambiente hospitalar. 

Eles alcançam outros espaços, outras temporalidades, outras vivências, e, por 

conseguinte, outros traumas, dentre os quais, o desaparecimento e morte de seu 

pai, assim como a tortura de sua mãe e irmã se destacam. O texto de MRP acumula 

sobre si as duas funções anteriormente citadas, e, ao evocar um contexto específico 

(a ditadura militar brasileira), o traz à superfície textual, atualizando-o.  

Hoje, vivenciamos uma certa diminuição da visibilidade do passado ditatorial, 

contribuindo para perda, em parte, do interesse por esse momento da história 

brasileira, o que faz crescer ainda mais a importância de obras como Feliz ano 

velho. Assim, nesta parte do estudo, discorreremos sobre os conceitos de alegoria e 

memória associados à autobiografia selecionada, com o intuito de ampliar as 

possibilidades de interpretação desta e discutir, de forma mais pontual, o seu vínculo 

com o passado.  

Ao iniciarmos uma busca por uma definição generalizante de memória, 

notamos que esse conceito tomará diferentes formas nas diferentes áreas do 

conhecimento que o adotam como objeto de estudos. Le Goff (1990, p. 423), que se 

dedica ao estudo da memória nas ciências humanas (fundamentalmente na história 

e na antropologia), evidencia que um conceito universal memória seria crucial, 

porquanto ela atende a diferentes tipos de interesses dentro do campo científico 

global, contudo este parece ser difícil de encontrar, uma vez que cada área do saber 

ressalta um aspecto que julga relevante na concepção de memória. Entre as várias 

definições de memória presentes em seu livro História e memória, chama-nos 

atenção a compreensão da memória como uma propriedade a qual, por meio da 

percepção de algum acontecimento, tem a capacidade de conservar certas 

informações, através de um conjunto de funções psíquicas que permite a cada ser 

humano “atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa 

como passadas” (LE GOFF, 1990, p. 423).  

Uma vez que “a memória normalmente é definida como retenção, 

armazenamento de informações e experiências; a diferença entre o que entra e o 

que sai e do que se aprende ou reaprende” (EDWARDS, POTTER; MIDDLETON, 

1992, p. 441) passa por uma reelaboração psíquica e intelectual, a qual pressupõe 
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uma representação seletiva do passado, um passado que nunca é do indivíduo 

sozinho, fazendo com que a memória seja um construto coletivo. Tudo o que 

aprendemos e reaprendemos, por mais simples que seja, como segurar um copo ou 

usar talheres ao comer, os diferentes balançares de cabeça para afirmarmos ou 

negarmos em nossas convivências, bem como características que pensamos serem 

somente nossas, como lembrança de nosso passado, são construções interacionais 

ocorridas entre os indivíduos em uma sociedade, as quais se converteram em 

práticas culturais, sendo, portanto, coletivas. Para pensarmos em memória coletiva, 

é necessário destacar o papel dos estudos desenvolvidos por Maurice Halbwachs. 

Segundo Barros (2011), foi Halbwachs quem deu prosseguimento aos estudos da 

memória coletiva dentro das ciências humanas, deixando de lado o conceito que 

defendia que a memória, enquanto faculdade humana, somente poderia existir caso 

estivesse ligada a um corpo e intitulada de memória individual. Halbwachs (1990, p. 

54) afirma que as lembranças são construídas coletivamente e assim permanecem, 

uma vez que, em realidade, nunca estamos sós. Dessa forma, tudo que lembramos, 

bem como tudo que esquecemos faz parte do social.   

Halbwachs, ao apontar que toda memória é moldada coletivamente, informa-

nos que, mesmo que lembremos de acontecimentos dos quais apenas nós 

participamos e que lembremos de objetos que somente nós vimos, essa memória 

permanece sempre transpassada para além do indivíduo: “não é necessário que 

outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós: porque temos 

sempre conosco e em nós uma quantidade de pessoas que não se confundem” 

(HALBWACHS, 1990, p. 54). Nossa memória, segundo o autor, é cruzada por 

inúmeros pontos de vistas vindos de nossas interações com diferentes pessoas ao 

longo da vida: podem ser lembranças das interações com pessoas próximas, como 

familiares e amigos; recordações de contatos com pessoas que vimos poucamente 

ou que vimos uma única vez (indivíduos que encontramos em viagens, por 

exemplo); ou ainda pessoas que nunca vimos, mas que entramos em contato com 

elas de alguma forma (através da leitura de algum livro, ou apreciando um quadro, 

escutando uma música, etc.). Enfim, é nessa inter-relação com diferentes discursos, 

efetivada pelo contato com outro, que repercute em nossas percepções sociais e, 

por conseguinte, em nossas lembranças e recordações. Interessante observar que a 

solidez e o prolongamento da memória coletiva muito devem ao conjunto de 

indivíduos constituintes do grupo social que se lembra, pois, mesmo apoiando-se 
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nas lembranças em comum, e partindo do pressuposto do aspecto coletivo da 

memória, é necessário salientar que, para uns indivíduos, determinada recordação é 

mais proeminente do que para outros, até mesmo porque nem sempre determinados 

grupos mantêm uma homogeneidade entre si, ocorrendo migrações de indivíduos 

entre um grupo e outro.  

Atrelado ao ato de lembrar, está o de esquecer. Halbwachs nos esclarece que 

no seguimento da vida, pessoas conhecem outras, bem como umas saem de um 

grupo para entrarem em outros, e, conforme isso acontece, vão perdendo traços 

tidos como determinantes da coletividade da qual provém ao se conectarem com 

novos sujeitos, partícipes de grupos diferentes. Tais comportamentos atingem 

também a memória destes indivíduos, afetando o conjunto das lembranças que 

possuíam: “esquecer um período de sua vida é perder contato com aqueles que 

então nos rodeavam” (HALBWACHS, 1990, p. 32). Ao lado desse apagamento 

espontâneo, promovido pela mudança de grupo, há outro tipo: aquele realizado 

através de estratégias elaboradas pelos detentores do poder.  

Para Le Goff (1990), encontrar meios e estratégias para se tornarem “os 

donos” da memória e do esquecimento sempre preocupou/preocupa as classes 

dominantes, uma vez que o espaço social está numa disputa constante de 

interesses opostos. Definir o que lembrar e o que esquecer é fundamental na 

manutenção do poder. Em virtude disso, muitas narrativas são excluídas de 

determinados grupos, porque confrontam os interesses da classe que detém o 

poder, colocando em risco a hegemonia desta. Ao promover esse tipo de 

esquecimento, a memória do grupo se vê prejudicada, sendo perpetuada de forma 

fragmentada e incompleta, privilegiando alguns indivíduos em detrimento de outros. 

A fim de evitar que isso ocorra, sujeitos dentro de uma comunidade, muitas vezes, 

optam por difundir, mesmo que de forma restrita, suas narrativas, ainda que estas se 

posicionem contrárias ao discurso oficial. Em uma tentativa de resistência, buscam 

promover lembranças que querem ser apagadas em um esforço não só de 

completar o que se apresentava lacunar, mas também de completar-se a si mesmos, 

percebendo-se como sujeitos dentro de uma coletividade que busca negar suas 

memórias, suas experiências. Essas experiências, devemos salientar, são sempre 

sociais, e, por conseguinte, coletivas. O que motiva que uma determinada parte do 

grupo queira apagá-las é o inconveniente que elas podem promover para esta 

parcela, gerando, por exemplo, questionamentos sobre seu poder, sobre sua 
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liderança e sobre suas ações. Se pensarmos em Feliz ano velho sob o prisma da 

construção coletiva da memória, teremos nas recordações do autor-narrador-

personagem a representação de uma forma de perceber a sociedade, em um 

momento histórico específico, que, através do individual, remete ao coletivo. A 

autobiografa de Marcelo Rubens Paiva traz informações recuperadas da memória de 

seu autor-narrador-personagem, as quais remetem ao contexto histórico da ditadura 

militar brasileira, através de uma postura engajada em denunciar os mandos e 

desmandos desse governo. Ter tal posicionamento, visivelmente oposto à ideologia 

vigente, é uma maneira de confrontar as estratégias governamentais. A 

aparelhagem militar, regularizando o acesso da população à informação através da 

censura, vetou discursos contrários ao seu, impedindo que lembranças e memórias 

que confrontassem os ideais do governo fossem difundidas. Entretanto, para a parte 

da população que sofreu traumas decorrentes de ações de tortura e de abuso de 

poder, era importante manifestar isso publicamente, externando uma memória de 

dor. Se, por um lado, os esquecimentos e os silêncios são consequências dos 

mecanismos de manipulação da memória (LE GOFF,1990), por outro lado, de 

acordo com Grangeiro (2011), em momentos de perturbações sociais, as 

recordações reverberam em um número maior de pessoas, ultrapassando, 

posteriormente, os limites de suas épocas, estabelecendo o que pode ser percebido 

como um contradiscurso. As estratégias do discurso oficial, ancoradas em políticas 

de esquecimento, de desmemória, de silenciamentos, são confrontadas 

(KALINOSKI, 2011, p.69). Podemos observar, portanto, uma tensão entre dois 

grupos, de um lado, os que querem o esquecimento do que aconteceu, criando 

mecanismos de apagamento, enquanto, de outro, há a resistência em continuar 

lembrando.  

Há uma relação intrínseca nessas conjunturas entre experiência, narrativa e 

memória. Segundo Trevisan (2014), Benjamin concebe a experiência como uma das 

maiores expressões do acontecer humano, a qual, transmitida por meio da 

linguagem, é o fundamento de todo o conhecimento. A experiência corresponde a 

um acontecimento, ocasionado em uma interação entre indivíduos, o qual produz um 

saber capaz de possibilitar no indivíduo uma mudança de convicções, permitindo 

uma reelaboração em sua forma anterior de encarar as coisas e podendo ser 

compartilhada. O conceito de experiência benjaminiano não contempla somente o 

lado engrandecedor da parte individual, uma vez que há necessidade, a fim de que 
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haja uma completude na experiência, do compartilhamento entre os seus 

semelhantes num espaço cultural através de narrativas (TREVISAN, 2014, p. 69). E, 

essas narrativas, por conseguinte, recorrem à memória. É somente na coletividade 

que as interações entre as experiências podem ocorrer, ou seja, o modo de vida que 

pressupõe “o mesmo universo de linguagem e de práticas, associando a vida 

particular à vida coletiva e estabelecendo o fluxo de correspondências alimentado 

pela memória” (MEINERZ, 2008, p.18). Benjamin (1987, p. 198) afirma que o ato de 

compartilhar a experiência é a fonte fundamental a qual recorrem todos os 

narradores, e as melhores narrativas escritas são as que se aproximam mais 

daquelas histórias orais compartilhadas em um grupo por diferentes narradores 

anônimos10, residindo aqui o papel da memória. A memória é a grande responsável 

pela transmissão através do tempo, através das gerações, da experiência. Sem ela, 

não há como narrar. É ela que promove o compartilhamento pela comunidade.  

Com o processo de industrialização do trabalho, com as guerras, com os 

avanços da ciência, a transmissão da experiência parece ter sido prejudicada. 

Muitas narrativas, antes modelares, perderam seu papel dentro das comunidades. 

Para Quevedo (2008, p. 112), a revolução da técnica e das forças produtivas 

transformou as relações entre o homem e o seu trabalho, uma vez que soterrou uma 

forma anterior de meio de produção, a artesanal, substituindo-a pela industrial. No 

espaço industrial, ocorreu uma mudança significativa nas relações entre vivência e 

experiência, ofertando ao homem moderno cada vez menos chance de assimilar a 

experiência. É nesse contexto da sociedade industrial capitalista que os elementos 

da experiência e da narração tendem a declinar (QUEVEDO, 2008, p. 113). Mas, 

mesmo quando se tem uma perspectiva pessimista sobre o declínio da experiência, 

ela se transmuta, dando continuidade à transmissão de saberes constituintes e 

constituidores de valores humanos. Em seu ensaio “O narrador”, Walter Benjamin 

delineia o fim da narrativa tradicional, ao mesmo tempo em que, implicitamente, 

tenciona a ideia de uma outra maneira de se perceber a narração, dadas as 

condições do novo contexto histórico. Esse novo conceito de narração vem 

associado também com a percepção da história enquanto constituída por diferentes 

                                                             
10  A Primeira Guerra Mundial é apontada como um marco por Benjamin (1987) uma vez que os 
homens voltaram dos campos de batalha repletos de experiências. Estas, porém, não podiam ser 
compartilhadas de forma modelar como o eram as experiências que compunham as narrativas de 
suas comunidades. Assim, os soldados recorreram ao silêncio, em uma atitude individual que os 
distanciava do espaço coletivo de compartilhamento que exista entre os seus.  
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relatos, diferentes vozes, englobando narrativas de experiências de indivíduos de 

diferentes classes sociais, com distintas perspectivas, em uma concepção realmente 

coletiva, a qual traz à tona a narrativa, inclusive, dos relatos que a classe dominante 

pretende silenciar.  

Benjamin (1987) esclarece que os fatos históricos analisados pela história 

oficial (historiografia) seriam insuficientes para dar conta de modo justo da história, 

pois, de pendor elitista, a historiografia seleciona apenas a visão do vencedor em 

seus registros, silenciando o oprimido e o papel que cabe a este nos rumos 

históricos. Em contraponto com a história oficial, que já tem os seus narradores, 

encarregados de trabalharem de forma amistosa e contando as vitórias de seus 

vencedores, Benjamin fomentará a narração dos acontecimentos históricos pela 

perspectiva dos oprimidos, resgatando fatos antes (tornados) desprivilegiados, 

esquecidos, como, por exemplo, lutas perdidas, mortes sem explicação e 

apagamentos propositais. Essa reconstrução de um passado histórico empregando 

também a perspectiva dos vencidos será uma postura do narrador do materialismo 

histórico em “escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1987, p. 225). 

 Walter Benjamin delineia um narrador apropriado para entender a história, o 

qual buscará ir além das narrativas dos vencedores, dando visibilidade às histórias 

dos vencidos, das vítimas. O narrador benjaminiano observa os acontecimentos 

construindo sua narração sem distinções entre os grandes ou os pequenos, uma vez 

que, para a história, nada pode ser considerado perdido (BENJAMIN, 1987, p. 223). 

Esse novo narrador, de acordo com Gagnebin (2006, p. 53), aproxima-se da figura 

do trapaceiro, do catador de sucata, do catador de lixo, desse personagem existente 

nas grandes cidades modernas “que recolhe os cacos, os restos, os detritos, movido 

pela pobreza, certamente, mas também pelo desejo de não deixar nada se perder” 

(GAGNEBIN, 2006, p. 53-54). Para a estudiosa, uma das características mais 

proeminentes no narrador benjaminiano é a do anonimato, visto que este segue uma 

“postura” mais humilde, bem menos triunfante em relação às grandes narrativas 

épicas heroicas que ambicionam uma reconstrução da antiguidade histórica – desta 

vez, o narrador traz uma figura da mística judaica, a figura secularizada do justo.  

A narração, sob a perspectiva de Benjamin, mostra-se distante de ser uma 

mera rememoração do passado, cabendo-lhe, portanto, um papel crítico.  Percebe-

se, então, que Benjamin se vale de uma nova proposta de leitura (crítica), a qual 

compreende um elucidar de um passado histórico, olhando-o a partir do presente. 
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Nesse processo, surge a presença da alegoria como interpretação histórica. Em seu 

procedimento metodológico de análise dos fatos históricos, Benjamin projetará uma 

importância no uso da alegoria, uma figura de linguagem que se apresentará, além 

de um recurso estético, também como um elemento capaz de expressar a 

mentalidade, os costumes e os aspectos aglutinados ao contexto histórico 

(BORGES, 2012, p. 26). Nesse sentido, artefatos, objetos, documentos, enfim, todos 

os bens culturais e materiais da humanidade estabelecerão um vínculo entre os 

caracteres que constituem suas materialidades remetendo às suas épocas 

específicas de origem, sendo, com isso, capazes de revelar o historicismo, 

resgatando o passado e atualizando-o. 

 O emprego da alegoria como recurso linguístico tem sua origem na 

Antiguidade Clássica. Compagnon (2010, p. 56) relata que, entre os gregos, a 

alegoria tinha outro nome. Ela era conhecida com o nome de hyponoia, e era 

considerada como algo que carregava um sentido oculto ou subterrâneo, sendo 

necessários estudos dos seus pormenores para sua real compreensão. A partir do 

século VI, a alegoria foi empregada de outros modos, tendo seu uso emblemático na 

figura de Homero, sendo utilizada por ele como recurso para dar uma significação 

aceitável às coisas que haviam se tornado estranhas, além de dissimular uma 

desculpa diante dos comportamentos considerados escandalosos. Num sentido 

mais contemporâneo, de acordo com Kothe (1986, p. 19), a alegoria está inserida no 

vasto campo da linguagem, na parte referente à retórica, e alocada nos tipos de 

figuras de linguagem cuja finalidade é expressar um significado abstrato por meio de 

elementos concretos: “a alegoria vem a ser um tropo de pensamento, uma 

ampliação da metáfora, consistindo na substituição, mediante uma relação de 

semelhança, do pensamento em causa, do qual aparentemente se trata, por outro, 

num nível mais profundo de conteúdo” (KOTHE, 1986, p.19). 

Em A origem do drama trágico alemão, de 1928, Walter Benjamin, ao 

destacar a escolha da alegoria como interpretação filosófica das coisas, polemizou 

entre os críticos herdeiros de uma vertente de tradição romântica (PERETI, 2015, p. 

40). Os românticos haviam mantido o símbolo em oposição à alegoria, dando mais 

valor àquele que traria a manifestação “do universal no particular” do que a esta, 

considerada ultrapassada em sua tentativa de representar “o particular para o 

universal”. Benjamin, por sua vez, acabou discernindo que o motivo dessa escolha 

não foi devido a feições meramente estéticas, e sim em decorrência de “uma 
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apreciação do valor do tempo e da história” (PERETI, 2015, p.40). Walter Benjamin 

(1984, p.182) aponta que o uso do símbolo para investigar profundamente todas as 

artes, em todas as suas formas, descamba no fraudulento, uma vez que esse 

conceito destaca, de maneira imperiosa, a necessidade da indissociabilidade do par 

forma/conteúdo, promovendo, com isso, uma legitimação filosófica. Desse modo, a 

interpretação a partir do símbolo traria, em sua concepção, a atemporalidade da 

história: o símbolo necessitaria de que sua concepção fosse entendida em sua 

inteireza, visando à totalidade do belo.  

A volta ao Barroco, por outro lado, traria a interpretação da significação das 

coisas pela afeição da dialética, retirando a ideia do fixo, do universal, do imutável, 

do soberano. Para Benjamin, a visão alegórica da história não será o belo e o inteiro 

do simbólico, mas sim um mundo como um campo de ruínas: “como alegorias da 

história coletiva, e um depósito de ossadas, como alegorias da história individual” 

(BENJAMIN, 1984, p. 40-41). O termo ruína sempre será, dentro dos estudos de 

Benjamin, algo que remete ao despedaçado, ao que foi arruinado, a algo que, por 

meio dos fragmentos de um mundo que, mesmo já tendo o seu fim, contém 

significações ainda a serem reveladas. As ruínas são fragmentos com princípio 

construtivos, uma vez que é por meio delas que as alegorias são estruturadas:  

E a ruína é o fragmento morto, o que restou da vida, depois que a 
história-natureza exerceu sobre ela os seus direitos. A palavra 
história está gravada, com os caracteres da transitoriedade, no rosto 
da natureza. A fisionomia alegórica da natureza-história, posta no 
palco pelo drama, só está verdadeiramente presente como ruína 

(BENJAMIN, 1984, p. 40-41).  

 

Benjamin, conforme aponta Pereti (2015), evidenciou que uma das 

características intencionais do símbolo, realizada pelos românticos, foi fundi-lo tanto 

ao significante quanto ao significado. Entretanto, para a alegoria, essa fusão é 

impossível devido à dialética inerente a sua estrutura. O trabalho com a alegoria 

permite não a posição de querer fazer desaparecer uma falta de verdade que 

pudesse esclarecer os anseios do ser humano pelo conhecimento, mas: 

(...) se aprofundar ao cavar essa falta, ao tirar daí imagens 
renovadas, mas nunca conclusas. Enquanto o símbolo aponta para a 
eternidade da beleza, a alegoria ressalta a impossibilidade de um 
sentido eterno e a necessidade de preservar na temporalidade para 
construir significações transitórias (PERETI, 2015, p.40). 
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Também Penido (1989, p. 66-67) aponta algumas particularidades relevantes 

da alegoria em relação ao símbolo, dentro de um estudo da materialidade histórica 

em Benjamin. Segundo ele, há diferenças diametralmente opostas entre o símbolo e 

a alegoria: enquanto significação, o símbolo tende a permanecer eternamente igual, 

já na alegoria, há a necessidade de sempre surpreender com o desenvolvimento de 

outras significações continuadamente. Na alegoria, os objetos são 

descontextualizados do seu meio, ou seja, há sempre uma relação dialética entre o 

atual e o passado, remetendo a coisas mortas, ao que já está desprovido de vida, à 

eternidade assegurada de alguma coisa por meio de sua morte e, com isso, gerando 

possibilidades e infinidades de sentidos. Por outro lado, há a necessidade do 

símbolo em tornar significativamente eterna a coisa viva, bem como tê-la como algo 

único e verdadeiro.  

Como discorre Penido (1989, p. 67), no Barroco, a história é calcada na 

natureza, rejeitando qualquer ideia de prolongamento que vise ao eterno. É na 

história, entre ruínas, nessa natureza encarada como efêmera, que a alegoria se 

situa, trabalhando com os cacos e os estilhaços de um contexto histórico com o 

propósito de acumular os fragmentos significativos desse tempo em uma nova 

construção, embora nunca unifique esses elementos fragmentários. O 

reconhecimento da alegoria, através da promoção de uma leitura crítica, lança um 

olhar melancólico, que se apoia no vislumbre da fragilidade do ser humano, 

identificando uma realidade que contextualiza a história como a história mundial do 

sofrimento, existindo a preocupação com a salvação das coisas dentro de sua 

característica transitória.  

 Junkes (1994, p. 128-129) descreve a alegoria barroca como um processo de 

constituição de sentido, ressaltando a arbitrariedade na relação entre palavra e coisa 

como princípio de subjetividade, o que possibilita designar a cada coisa, a cada 

pessoa, uma relação que pode significar qualquer outra. A descrição de Junkes 

(1994) vai ao encontro da relação estabelecida por Benjamin entre a alegoria e o 

signo linguístico. Para o filósofo alemão, será a alegoria que, relacionada com o 

signo linguístico, em uma realidade histórica na qual as coisas deixaram de ter 

sentidos exclusivos, determinará o sentido – transitório, datado. As coisas, nessa 

perspectiva, não serão determinadas pelo nome, o qual carregava um sentido fixo – 

explorado pelo símbolo -, mas sim pela comunicação. Benjamin (1984, p. 188) 

discorre sobre o tempo a partir dos tempos sombrios – chamados de épocas em 
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declínio -, tanto no símbolo quanto na alegoria, a fim de mostrar, dentro das 

especificidades de cada uma, o quanto podem limitar ou expandir as formas de ver o 

mundo e de encarar interpretativamente esses períodos. No símbolo, caso ocorra a 

ideia de declínio, a figura da natureza com o rosto metamorfoseado tomará forma 

revelando rapidamente uma luz que indicaria salvação; já na alegoria, aconteceria 

que o declínio mostraria ao observador a facies hippocrita da história como 

protopaisagem petrificada. Assim, a consequente caracterização ambígua da 

alegoria se dá por conta da subjetividade e da historicidade que contribuem como 

fatores determinantes para a construção de seu sentido, permitindo ao alegorista 

atribuir qualquer sentido às coisas, resultando em uma conexão subjetivamente 

estabelecida entre a coisa – que arbitrariamente recebeu a significância alegórica -  

e o alegorista (JUNKES, 1994, p. 129). Nas mãos do alegorista, conforme destaca 

Junkes (1994, p. 129), a coisa – qualquer que seja -, pode se metamorfosear em 

outro elemento, uma vez que o alegorista, por meio dela, falará de algo diferente, 

como se ele fosse convertido em uma chave de algum saber oculto. Assim, o 

alegorista, ao mudar as coisas retirando – parcialmente - delas o significado original, 

pelo qual elas eram anteriormente conhecidas e atribuindo-lhes um novo, aponta 

para um caminho específico no qual elas podem ser ressignificadas em dados 

contextos históricos:  

Enfim, é a alegoria que liberta a coisa do seu aprisionamento num 
contexto funcional, no qual não tem sentido próprio, mas somente 
como parte de um todo, como elemento do contexto. Arrancando as 
coisas do seu contexto e colocando-as em novos e diversos 
contextos, o alegorista, com sua descontextualização e 
recontextualizações arbitrárias, indica que o sentido atribuído à coisa 
do contexto específico não é o original e inato, mas um sentido 
arbitrário (JUNKES, 1994, p.130). 

 

Niederauer (2007, p. 70) evidencia-nos que, por um momento no percurso 

histórico, a estética do símbolo, com todas suas características totalizantes das 

coisas, usurpou o lugar que o barroco conferiu à alegoria. Por um momento, o outro, 

considerado o oprimido, acabou por ser soterrado, sem ter a mínima chance de ser 

realocado em uma posição que também falasse de sua história. O símbolo, assim, 

não permitiria que esse outro fosse revelado. Entretanto, a história só pode ser 

entendida como tal, caso se expresse com todas suas partes, observando a história 

de quaisquer indivíduos, isto é, fazendo com que esse “outro” seja mostrado. 
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Segundo esse pesquisador, com o uso da ficção, a alegoria propicia um novo olhar 

para que esse outro seja revelado:   

A narrativa histórica alegórica representa uma realidade para dar 
idéia de outra; apresenta uma dupla referência e é sempre criadora 
de novos sentidos. Por meio da ficção, a alegoria oferece terreno 
propício à formação de imagens dialéticas, pois o passado nunca 
volta como era. Porém, tudo o que passou, o já acontecido, pode 
assumir nova postura no presente, através de olhares diversos. A 
história é, ao mesmo tempo, uma outra e também semelhante a si 
mesma (NIEDERAUER, 2007, p. 71). 

 

Muito contribuem para o debate acerca das sociedades pós-ditatoriais, as 

propostas de Idelber Avelar, que têm como influência em seus estudos textos 

provenientes da ideia do pós-catástrofe, presente em autores como Seligmann-Silva 

e Gagnebin, cujos apontamentos dialogam diretamente com as ideias de Walter 

Benjamin, empregando conceitos como memória, experiência, narrador e alegoria 

(CÁRCERES, 2011, p. 1268-1269). Avelar (2003, p. 13) problematiza a questão da 

memória em um momento no qual o mercado, no contexto pós-ditatorial latino-

americano, praticamente soterra o passado, uma vez que a sociedade, 

continuamente, substitui o antigo pelo novo não mais em uma relação de 

contiguidade: uma vez substituído pela novidade, o anterior torna-se obsoleto, 

cabendo ao mercado constantemente produzir o novo a fim de saciar o sujeito, 

tornando o que até então era considerado atual, nesse movimento, defasado: “a 

memória do mercado pretende pensar o passado numa operação substitutiva sem 

resíduos” (AVELAR, 2003, p.13). Entretanto, esse mercado, que se autoalimenta por 

meio da substituição freneticamente violenta dos bens de consumo, cria uma pilha 

de resíduos direcionada para o passado, que exige restituição. Para tal imagem (a 

desse passado repleto de resíduos deixados pelo mercado), Avelar compreende 

uma relação alegórica com as ruínas: “a mercadoria anacrônica, desfeita, reciclada 

ou museificada encontra sua sobrevida enquanto ruína” (AVELAR, 2003, p.14). 

 A concepção de ruínas em Idelber Avelar fará sutis ajustes à de Walter 

Benjamin, tentando compreendê-las pelo viés das literaturas latino-americanas 

vindas de estados pós-ditatoriais. Ajuda-nos Cantarelli (2013 p. 188-189), que 

aponta algumas intersecções entre os dois estudiosos. Para a autora, ambas as 

noções de ruínas podem ser associadas como fruto de uma concepção 

modernizante trazida pelo mercado, e produzidas dentro de um sistema capitalista. 

Outra associação possível entre as duas concepções de ruínas é quanto aos objetos 
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descartados, uma vez que ambos (Avelar e Benjamin) manifestam um certo 

desconforto gerado pela expectativa proporcionada pela ânsia de futuro, o que, 

consequentemente, acarreta numa rejeição, sendo, por isso, tais objetos relegados a 

um espaço em um passado definido como “um tempo vazio” – para Avelar –, e  um 

passado constituído de fragmentos, no qual as ruínas “reclamam” por uma 

restituição. Para Benjamin, não são somente os objetos e as coisas produzidos pelo 

mercado que compõem as ruínas, sendo elas também compostas pelas construções 

e ações vindas dos homens: “a revolução industrial, por exemplo, concedeu ao 

tempo que a antecedeu um lugar vazio e de escuridão, uma vez que a luz e a 

plenitude só puderam ser encontradas no futuro (CANTARELLI, 2013, p. 189). 

 Uma das formas de se entender a utilização das ruínas em Idelber Avelar 

(2003), bem como a construção de alegorias por meio delas, será na forma como ele 

compreende as formas com as quais elas operam na memória do mercado: “as 

memórias do mercado lhe devolvem um tempo de caveiras, destroços, tempo 

sobrecarregado de energia messiânica. Diz-se da alegoria que ela sempre esta 

“datada”, ou seja, ela exibe, em sua superfície, as marcas do seu tempo de 

produção” (AVELAR, 2003, p. 14). De acordo com Cantarelli (2013), para Avelar, a 

alegoria está inscrita a um tempo para além de ser somente encarado como um 

tempo vazio. As ruínas tornadas fragmentos precisam da construção alegórica para 

devolver-lhes o sopro de vida pelo qual aspiram para, com isso, evidenciar suas 

marcas históricas.     

 .   
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3. FELIZ ANO VELHO REVISITADO: UMA OPORTUNIDADE DE 

RESSIGNIFICAÇÃO DA OBRA  

 

 

3.1 A paralisia como alegoria 

 

Feliz ano velho traz, de forma explícita no primeiro plano da narrativa, o relato 

de um trauma físico, vivenciado por Marcelo Rubens Paiva e, de forma implícita, o 

relato de um segundo trauma, psicológico este. O acidente físico, que o levou a 

fraturar a quinta vértebra cervical, deixou-o em estado de tetraplegia num primeiro 

momento, mudando sua rotina. Se antes havia a comodidade de ser um jovem de 

classe média - universitário, vivenciando descobertas sexuais, experimentando 

drogas ilícitas, atuando em movimentos estudantis dentro da Universidade, 

aprendendo a tocar um instrumento musical e participando dos famosos festivais de 

música brasileira -, depois do acidente no lago, sua vida limitou-se ao hospital, 

primeiramente, e, depois, ao apartamento da família. O trauma físico retirou de MRP 

a possibilidade de visualizar o seu próprio futuro, tal qual qualquer outra pessoa que 

não tivesse passado pela mesma situação o faria. Ao autobiógrafo restou assimilar o 

evento ocorrido, comportando-se, ora de maneira pessimista; ora de forma positiva. 

Grande parte de Feliz ano velho se concentra no dia-a-dia de Marcelo que, enquanto 

paciente tetraplégico, desenvolve o relato de seu tratamento. Assim, algumas 

considerações são necessárias quanto à maneira como Marcelo retrata tanto o seu 

acidente no lago quanto a sua realidade clínica. Primeiramente, destacamos o 

humor empregado ao narrar situações que falam de si, apesar de seu estado. O 

sofrimento decorrido de traumas pode gerar diferentes tipos de reações quanto à 

forma de se lidar com essa lembrança, como o humor, no caso dessa narrativa. 

Esse tipo de comportamento, presente em grande parte da autobiografia, constrói-se 

a partir do tom irreverente, da linguagem coloquial e do relato despojado 

empregados pelo autor-narrador-personagem, possibilitando-lhe manifestar-se como 

qualquer jovem de classe média daquele contexto. Essa forma de emprego da 

escrita ao mesmo tempo em que aproxima autor e leitores, também demonstra uma 

espécie de resistência frente à situação vivida, denotando uma busca por novas 

formas de significação para o que vivenciou e ainda estava vivenciando. 
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A reconstrução dos acontecimentos traumáticos em forma de escrita funciona, 

como vimos no capítulo anterior, como uma espécie de terapia, permitindo que o 

autobiógrafo tente compreender e assimilar o trauma, buscando estabelecer um 

olhar menos dolorido para o que aconteceu. Vítimas de situações traumáticas 

tendem, na maioria dos casos, a reviver constantemente, de maneira involuntária, 

por meio das lembranças, muitas vezes fragmentadas, o evento que ocasionou o 

trauma. Tais recordações fazem com que a vítima fique paralisada por não poder 

superar esses pensamentos, impedindo-a de se afastar desse passado. E, uma vez 

presa ao passado no presente vivido, como olhar para o futuro?: “uma vez minha 

mãe disse que na vida não se deve fazer planos. É verdade. A parte do meu cérebro 

em que estava armazenado o futuro desintegrou-se” (PAIVA, 2015, p. 242). 

Embora a situação de Marcelo, inicialmente, tenha sido considerada pelos 

médicos com poucas chances de reversão: “Que horror, sou um tetraplégico. 

Preferiria que me chamassem de Drácula” (PAIVA, 2015, p. 229), haverá, conforme 

vemos ao longo da narrativa, uma mudança do seu quadro físico de tetraplégico 

para paraplégico.  A recuperação dos movimentos de seus braços e de suas mãos 

passou por atividades de Terapia Ocupacional (TOs) que incluíam a escrita com 

lápis e papel, ao princípio, e, posteriormente, com a máquina de escrever: “Que 

tesão...dava para escrever! Agora poderia ficar o dia todo escrevendo poesias, 

cartas, e até um livro. Nossa, por que não descobri as TOs antes?” (PAIVA, 2015, p. 

247). Procedimentos que são narrados no livro e que, conforme relatos do autor, em 

entrevistas após sua publicação, permitiram-lhe amadurecer um processo de escrita 

que desencadearia na citada autobiografia. Sua história, então, estendeu-se para 

além de seus familiares e amigos, alcançando o público leitor:   

Foi uma carta de apresentação de um garoto deficiente. Eu lembro 

que eu saía na rua, e eu tinha vontade de explicar para essas 

pessoas qual era o meu problema e o que eu queria, o que eu 

esperava delas, entendeu? Caio Graco (...) leu alguns contos e me 

sugeriu: escreve um livro sobre isso que está acontecendo. Na hora 

eu fiquei em dúvida, porque achei que era um drama muito particular, 

muito pessoal. Nem todo mundo vira paraplégico, nem todo mundo 

vive as mesmas coisas que eu vivi. Mas, por outro lado, eu achei que 

eu precisava levantar esse tema, discutir esse tema no Brasil. (...) eu 

queria mostrar que havia um grupo enorme de pessoas, que foram 

as pessoas que eu conheci, em clínicas de reabilitação, em hospital 

(PAIVA, 1997). 

 

Pelo trecho acima, retirado de uma entrevista no programa Roda Viva, da TV 
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Cultura, percebemos que a escrita de Marcelo foi motivada pelo interesse de tornar 

público algo privado: sua paralisia. A par disso, é pertinente recorrermos ao conceito 

de Traumotografia, de Arnaud Tellier, o qual afirma que, em toda narrativa realizada 

por uma pessoa que passou por uma situação traumática, há a necessidade de 

endereçar sua escrita ao outro. Nessa recriação do vivido, desenvolve-se um novo 

posicionamento subjetivo frente ao trauma sofrido, isto é, essa escrita é a chance de 

o sujeito, frente a uma situação considerada excessiva, decorrente de um abalo 

traumático, recriar a si mesmo (TELLIER, 1998, p. 89 apud ANTONELLO; GONDAR, 

2013, p. 180).  Nesse caso, o surgimento da necessidade de relatar se dá com a 

passagem do que era considerado muito dolorido naquela realidade particular, 

enquanto situação traumática e desestabilizadora, para a explicitação desse trauma, 

reconfigurando-o e conduzindo-o ao coletivo. Ao ter essa dor compartilhada com o 

outro, há uma satisfação do sujeito que vê em seu testemunho um viés restaurador 

para si, uma vez que foi sobrevivente de uma determinada situação e pôde contá-la, 

ao mesmo tempo em que há um potencial de empatia do outro. Sendo assim, 

Marcelo, ao escrever a narrativa do seu trauma físico, torna-o legível ao leitor e 

compreensível para si. Se, antes, a dor resultante de ter vivido um acidente poderia 

ficar restrita à intimidade do escritor e de seus familiares e amigos, transpor tal 

acontecimento para a narrativa, como repetição de tal experiência, permite um 

diálogo com o outro.  

Ao narrar o seu trauma físico e a sua rotina de recuperação, o autobiógrafo, 

em Feliz ano velho, detém-se, entre outras coisas, nas estratégias que adotou para 

ocupar seu tempo livre. Entre elas está a rememoração de acontecimentos com 

seus amigos e familiares, apresentando para o leitor o seu passado, as suas 

experiências. Ao fazer isso, Marcelo recria literariamente muitas experiências e 

posicionamentos de sua geração, mas também abre espaço para vivências de sua 

família, tocando em outros traumas, estes ocasionados pela ditadura militar. As 

lembranças traumáticas podem ser diferenciadas das demais, uma vez que as 

demais dizem respeito aos processos representativos, isto é, seu processo nunca se 

dá de forma literal, já as memórias traumáticas carregam imagens muito nítidas e 

literais do evento traumático, compondo um “senso de realidade” que se apresenta 

como se fosse uma atualização repetida da cena traumática, emergindo à 

consciência de maneira independente da vontade do sujeito. Além disso, o tom de 

humor que perpassa grande parte da narrativa, inclusive quando se trata do trauma 
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físico, é deixado de lado no momento de referir-se aos traumas ditatoriais, dando 

espaço para um tom sério, de denúncia, de inconformidade: 

O dia 20 de janeiro de 1971 era feriado no Rio, (...). De manhã 

quando todos se preparavam pra ir à praia (e eu dormindo) a casa foi 

invadida por seis militares à paisana, armados com metralhadoras. 

Enquanto minhas irmãs e empregada estavam sob mira, um deles, 

que parecia ser o chefe, deu uma ordem de prisão (...) (PAIVA, 2015, 

p.71).  

 

A perda de seu pai e a tortura de sua mãe e sua irmã, decorrentes da 

violência adotada pelo estado ditatorial, são os traumas psicológicos que irrompem 

na narrativa em meio às lembranças das festas, das experiências na Universidade, 

etc. O assassinato do ex-deputado é apresentado ao leitor de forma fragmentada e 

repetida. Interessante observar que o autor, ao mencionar pela primeira vez o nome 

do seu pai na obra, o faz como se deixasse um sobreaviso: "A morte do meu pai eu 

vou contar mais tarde" (PAIVA, 2015, p.25), sendo possível depreender dessa frase 

que esse tema voltaria a ser abordado ao longo do texto. Destacamos, com isso, a 

maneira pela qual MRP opera a inserção, inicialmente paulatina, da presença de seu 

pai, até o momento em que esse trauma é de fato abordado. Essa inserção 

paulatina pode ser compreendida como um comportamento resultante de um trauma 

que, mesmo de maneira inconsciente, faz com que as lembranças da experiência 

vivenciada se façam constantemente presentes entre as memórias, permanecendo 

latentes, até irromper à superfície textual. Marcelo apresenta um comportamento 

comum a vítimas que vivenciaram situações de cunho traumático. Para algumas 

dessas vítimas, o excesso da dor da lembrança interfere na forma como esse trauma 

é representado. Em Feliz ano velho, o trauma da perda paterna age modulando o 

comportamento de Marcelo, ao mesmo tempo em que estrutura o plano da escrita. 

O autor-narrador-personagem, também concede espaço para sua mãe, Eunice 

Paiva, trazendo informações fragmentadas e repetitivas sobre ela, da mesma forma 

que faz com seu pai. Entretanto, o texto que trata sobre Rubens Paiva mostra-se 

mais pontual do que qualquer outra recuperação memorialística, o que denuncia sua 

importância. 

Limitado fisicamente, o autor-narrador-personagem manifesta claramente a 

falta que sentia de seu pai: “Nunca em toda a minha vida meu pai fizera tanta falta" 

(PAIVA, 2015, p. 68). Quando se detém para falar de Rubens Paiva, Marcelo 

descreve o convívio com ele, mostrando, do seu ponto de vista, que, além de ser 
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bom marido e bom pai, o ex-deputado era uma figura política engajada socialmente, 

que manteve uma resistência durante o período ditatorial. Tal postura chamou a 

atenção dos militares, ocasionando seu desaparecimento em 20 de janeiro de 1971, 

durante o governo Médici. Ao narrar esse trauma, recupera a história ocorrida em 

seu espaço familiar e coloca o leitor a par dessa dor.  

Marcelo afirma que, mesmo quando sua família começou a ir atrás de notícias 

para entender o que havia acontecido com Rubens Paiva, o estado militar, numa 

tentativa de diminuir a repercussão do caso, começou a fantasiar um destino para o 

ex-deputado, ora dizendo que Rubens Paiva “tinha ‘sofrido alguns arranhões’, mas 

que voltaria para casa” (PAIVA, 2015, p.75), ora insistindo que ele havia fugido: “Em 

outras palavras, ele havia fugido. Foi a versão mais idiota que já inventaram. Mas o 

que fazer? (...). Não havia provas. O jeito foi esperar” (PAIVA, 2015, p. 75). Esperar 

foi a única solução encontrada pela família mediante a impossibilidade de poder 

fazer justiça. Eunice Paiva ia frequentemente a Brasília tentando fazer contato com 

antigos colegas de política de seu marido no intuito de saber do paradeiro do ex-

deputado. Vários amigos de Rubens Paiva se mobilizaram para ajudá-la nessas 

contínuas viagens. Quanto aos filhos, duas adolescentes e uma criança, órfãos de 

pai, nada podiam fazer. Marcelo enumera, a partir de sua experiência pessoal, essas 

impossibilidades de agir contra o estado militar. 

Embora o autor mostre apenas a particularidade da vivência de sua família e 

seus desenlaces traumáticos, tocando numa dor muito íntima, acontecimentos como 

esses não foram exceções. Foram, aliás, bem comuns, naquele momento histórico 

brasileiro, uma vez que inúmeras pessoas também passaram pela experiência da 

perda de familiares, de amigos ou mesmo de pessoas próximas que haviam sido 

apontados como supostos subversivos à ordem estatal, sofrendo por não poderem 

fazer nada: "Rubens Paiva não foi o único desaparecido. Há centenas de famílias na 

mesma situação: filhos que não sabem se são órfãos, mulheres que não sabem se 

são viúvas" (PAIVA, 2015, p.65).  A partir do relato da experiência individual do 

trauma de Marcelo, percebemos que esse sofrimento também perpassava uma 

coletividade. Observamos, assim, nessa impossibilidade de agir da sociedade, uma 

outra paralisia: a paralisia de todo um país frente a um sistema governamental 

ditatorial. 

Na nação sob a vigilância dos militares, à proporção que eram implementadas 

medidas de segurança nacional, a população via-se cada vez menos com direitos 



FELIZ ANO VELHO REVISITADO 

 

 

89 

básicos, tornando-se, aos poucos, uma sociedade que se encontrava refreada até 

mesmo em suas vontades individuais. Presa. Imobilizada. Paralisada. Tendo de 

conviver com uma violência de terror estatal, sendo disseminada psicologicamente, 

uma vez que, para aqueles que fossem considerados puníveis, e que foram punidos 

por uma sofisticada máquina de tortura, haveria o exemplo dessa repressão para o 

restante da sociedade. Cabe-nos fazer uma relação dessa situação com os escritos 

de Marcelo e Maren Viñar (1992). Segundo eles, em uma sociedade ditatorial, o seu 

funcionamento é gerado por uma eficácia de coerência na repressão exercida pelo 

governo. Tal coerência funcionaria na pequena porcentagem de pessoas que 

são suscetíveis de serem punidas - da forma mais sádica e violentamente possível -, 

gerando o efeito desejado: desencadear mudanças psicológicas naquele meio social 

em decorrência do medo instaurado. Observamos, nessa forma de ação, uma bem 

articulada e eficiente estratégia do modus operandi de ditaduras militares: trabalhar 

esse medo coletivo, ao escolher, de modo planejado, a qual pessoa, dentre tantas 

consideradas subversivas, apontar o dedo, e ter, nos atos institucionais, um respaldo 

de legalidade, que garanta a continuidade desse espetáculo do medo. A prática do 

medo imposta pelo regime ditatorial, bem ilustrada pelo casal Viñar (1992), perpassa 

pelas pessoas que ocupam o espaço social, freando-as em suas liberdades 

individuais, impondo que somente há uma ideologia considerada aceitável, 

delineando o efeito intimidador dessas práticas. É na advertência para aquelas que 

não foram prisioneiras e que não passaram pela experiência de serem torturadas 

que é dado o aviso de que há algo muito pior, caso elas queiram “se meter nisso”, 

gerando, então, o efeito buscado por esse Estado. Portanto, temos uma população 

paralisada diante de tantos métodos coercitivos. E é essa paralisia de um povo 

diante das atrocidades das condutas repressoras da política militar que, em Feliz 

ano velho, pode ser lida como uma alegoria. 

 Segundo Neves (2006), a partir do uso da alegoria como interpretação, 

intensifica-se a abertura de possibilidades que nos permitem observar a coerência 

mesmo em significações aparentemente arbitrárias, ocasionando, principalmente, 

um proposital afastamento do signo e das regras fechadas “na similaridade entre as 

instâncias ‘representante’ e ‘representado’” (NEVES, 2006, p.27). Podemos, então, 

pressupor pela perspectiva da alegoria, que a palavra paralisia, por exemplo, não 

necessariamente poderia ser entendida somente com o sentido único de paralisa 

física, mas que haveria deslocamentos necessários entre a palavra e o seu sentido 
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social mais abrangente a fim de descortinar outras pluralidades de sentido. Todavia, 

reiteramos que essa abertura em busca de novos sentidos, possibilitada pelo 

deslocamento entre significante e significado permitido no pensamento alegórico, 

somente pode ser compreensível através do vínculo da alegoria com a 

temporalidade histórica. Segundo Gagnebin (1999), é por meio da linguagem 

alegórica que fica evidente a impossibilidade de se atribuir um sentido eterno às 

coisas e é na temporalidade e na historicidade desta que se permite assegurar o seu 

sentido transitório. Dessa forma, a validade de nossa leitura alegórica está quando 

vinculamos o sentido proposto para palavra, retirada da materialidade da narrativa 

autobiográfica de Feliz ano velho, com o período histórico no qual se passa a obra: a 

ditadura militar brasileira.  

Nesse caso, começamos a construir nossa leitura quando recuperamos o 

termo paralisia, que, na obra, primeiramente, refere-se à perda dos movimentos 

corporais de Marcelo Rubens Paiva. Essa paralisia física do autor desencadeia o 

descortinamento de memórias nas quais se desvelam o trauma da perda de seu pai, 

vítima da ditadura militar. Nesse momento de recriação, Marcelo nos relata que, 

além desse acontecimento ter sido uma experiência perturbadora do ponto de vista 

emocional, deixou tanto o autobiógrafo quanto sua família impossibilitados de agir 

frente à situação naquela época. Temos, assim, uma outra paralisia: o impedimento 

de ação da família Paiva, em razão das circunstâncias. A paralisia de ação que 

acometeu a família de Marcelo pode ser ampliada a todo o contexto social daquele 

momento histórico brasileiro, ou seja, podemos ler que a paralisia, enquanto alegoria 

em Feliz ano velho, refere-se a toda uma população que se encontrava paralisada 

diante da repressão da ditadura militar. Sendo assim, a partir dessa proposta de 

leitura, é-nos permitido fazer uma análise crítica da obra Feliz ano velho, de Marcelo 

Rubens Paiva.  

Ao tomarmos a paralisia enquanto alegoria construída a partir de um referente 

da obra e vinculada ao seu contexto histórico, podemos relacioná-la com as ideias 

de Benjamin (1984), o qual afirma que toda alegoria traz em sua concepção a 

expressão concreta da história, ao ser fundada em meio a ruínas, a fragmentos e ao 

sofrimento. É a partir da reunião desses elementos que uma estrutura filosófica da 

história é construída, desprezando a ordem linear das coisas – papel este que 

compreende o entendimento da história pela perspectiva do símbolo. Por debaixo do 

percurso temporal que privilegia os discursos progressistas, vinculado às novidades 
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geradas pela tecnologia, tornadas repentinamente obsoletas em detrimento de 

outras novas, e em meio à ânsia do sujeito moderno em manter sua atenção voltada 

aos seus desejos por consumir freneticamente, há um passado soterrado no qual 

várias narrativas exigem restituição. Os estudos pelo viés linear da compreensão 

histórica acabam por se fazer insuficientes, uma vez que algumas manifestações 

nem sempre recebem atenção dessa concepção, acarretando em silenciamentos. É 

nesse espaço soterrado, vazio para o mercado, mas enquanto imagem de uma 

“pilha de resíduos” (AVELAR, 2003; BENJAMIN,1984) e “um tempo saturado de 

agoras” (BENJAMIN, 1984), que, por meio das ruínas, esse passado em específico 

ganhará uma sobrevida. A ruína é o fragmento, o estilhaço, a manifestação de 

marcadores de uma época que já teve o seu fim, mas que se encontra em qualquer 

expressão discursiva: “A palavra história está gravada, com os caracteres da 

transitoriedade, no rosto da natureza. A fisionomia alegórica da natureza-história, 

posta no palco pelo drama, só está verdadeiramente presente como ruína” 

(BENJAMIN, 1984, p.199-200). É, por meio da ruína que se estabelece um “poder 

de despertar a beleza adormecida na obra” (BENJAMIN, 1984, p. 203-204). Essa 

beleza, alegoricamente, é o conhecimento. Sendo, então, as ruínas as 

estruturadoras e sustentadoras da leitura alegórica. 

Para Benjamin (1984), a alegoria, ao trazer em sua intenção conceitual a 

imagem de fragmentos de uma ruína, vai extinguir qualquer interpretação que se 

aproxime do conceito de símbolo, bem como qualquer explicação da realidade por 

meio da totalidade e do falso brilho que emana deste. Ele explica-nos, por 

conseguinte, que o fascínio da alegoria repousará no heterônomo, no incompleto, no 

despedaçado, no morto, e é com essa interpretação, tal qual “um clarão divino de 

saberes (BENJAMIN, 1984, p. 198), que se rompe o que é limitado, tradicional, 

sagrado, completo, inteiro. O alegorista quer salvar a história das formas 

convencionais, lineares, de se concebê-la. Quer dar a ela um sentido para longe do 

que é belo e eterno. Quer mantê-la perto da morte e do sofrimento, como elementos 

de significação de algum objeto. E, em sua busca por significação, o alegorista mata 

a obra, com o intuito de se fazer evaporar o belo simbólico, transformando esse 

objeto em ruína e convertendo esta em uma potencialidade oculta de saberes 

redimidos. Sendo assim, a história, sob o ponto de vista da alegoria, tenta encontrar 

uma revelação, não pela linearidade, por meio da efemeridade das coisas, 

denotando um passar dos tempos que não é fixo, mas sim que reivindica, 
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constantemente, sua atualização, consciente de sua transitoriedade (BENJAMIN, 

1984). A leitura alegórica nos dá a possibilidade de interpretar nosso passado 

histórico por meio da visualização dessas ruínas manifestas no texto.  

Destarte, ao estabelecermos uma leitura na qual a paralisia física de Marcelo 

Rubens Paiva pode ser lida como uma alegoria para a paralisia de toda uma 

sociedade frente à ditadura brasileira, recorremos a várias passagens de Feliz ano 

velho que são tomadas como fragmentos, como ruínas que passam a remeter e a 

resgatar a história brasileira durante o período ditatorial. Essas ruínas reivindicam 

uma leitura que permita trazer à tona os acontecimentos daquela época, de modo a 

criar uma oportunidade de repensá-los de forma crítica. Essa oportunidade não só 

proporciona um espaço no qual as vítimas e seus familiares podem buscar uma 

superação para os traumas vivenciados, como também permite que aqueles que 

não viveram tal experiência possam tomar ciência do passado do país sob uma 

perspectiva historicista e crítica. Tais ruínas, aparecem, por exemplo, quando 

Marcelo trata de suas experiências sexo, drogas & rock n’roll na juventude da qual o 

narrador faz parte, que, ao mesmo tempo em que está desfrutando das liberdades 

sexuais, participando de festivais de rock, tendo contato com drogas ilícitas, está 

empenhada nos movimentos estudantis - espaço esse, inclusive, de resistência à 

coerção estatal -; quando menciona seus gostos musicais, os quais, a todo instante, 

na obra, fazem referências a artistas do movimento Tropicália; quando se refere ao 

panorama político da época e, associado a ele, ao processo de censura; quando 

aborda sua leitura de O que é isso companheiro?, de autoria de um dos 

participantes da luta armada contra a ditadura militar, Fernando Gabeira; e, 

principalmente, quando denuncia o que houve com seu pai, trazendo em seu relato, 

associativamente, a sombra de um contingente de mortos que tiveram o mesmo 

destino. É pertinente que comentemos sobre as ruínas citadas, as quais irrompem 

no texto de Marcelo Rubens Paiva, reivindicando uma significação e possibilitando-

nos solidificar nossa proposta de uma leitura alegórica. As ruínas surgem aos 

poucos, presentificando o passado vivenciado pelo autor, surgindo em meio à 

narrativa das lembranças das descrições de sua rotina hospitalar. Esse passado que 

irrompe na materialidade textual remete a um tempo anterior ao do trauma físico: 

Marcelo narra ao leitor um trauma físico passado e, em meio a essa narrativa, 

recupera um trauma psicológico pertencente a um momento ainda mais antigo. Esse 

tempo mais antigo irrompe na narrativa, que, também paralisada, vê o trauma 
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psicológico de Marcelo atravessar níveis temporais no texto, tornando-se, ao mesmo 

tempo, passado e presente por meio da recuperação das ruínas.  

A primeira ruína que vamos destacar diz respeito à questão da sexualidade e 

do uso de drogas. Abordar assuntos considerados como tabus para a maioria das 

sociedades ocidentais, fundamentadas em preceitos religiosos judaico-cristãos, 

pode ser considerado como uma forma de resistência à ordem vigente. Marcelo não 

discorre sobre esses assuntos de forma gratuita, mesmo porque ele os vivencia, 

consistindo, então, esses relatos em uma resistência manifesta tanto no discurso 

quanto no posicionamento: “sempre que vou a uma festa e estou bêbado ou 

chapado, me tranco no banheiro e fico horas me cagando de rir na frente do 

espelho: ‘olha lá você, safado. Está doidão’” (PAIVA, 2015, p. 32); “ela de pernas 

bem abertas, roçava toda a região da vagina no meu pinto e, quando encostava o 

clitóris, exprimia-o bem apertado entre as coxas” (PAIVA, 2015, p. 214). Falar sobre 

drogas e sexualidade e expressá-los em sua escrita atribui a suas intimidades um 

teor político contestador para a época, atuando como elementos presentificadores 

de uma temporalidade. As diversas repressões impostas pelo estado militar geravam 

nos jovens insatisfação: “nunca me excitei com esse tipo de revista (...), no meu 

tempo de moleque que seria bom essas revistas, mas não tinha. Era época de 

censura brava, erotismo mesmo, nada. Então era aquele mistério, como será que é 

um corpo de uma mulher?” (PAIVA, 2015, p. 122). Podemos depreender desse 

relato de Marcelo que, em sua adolescência, os jovens não tinham a liberdade para 

entrar em contato com qualquer obra de conteúdo erótico, o que demonstra a 

amplitude da autoridade da censura no país durante a ditadura militar. Com a 

censura alcançando esse nível de controle, tomamos consciência de que o Estado 

quis interferir de forma repressiva até mesmo na sexualidade do cidadão. Afastar 

conteúdos que manifestem a eroticidade dos jovens é uma forma de privá-los da 

descoberta de suas sexualidades, o que pode assumir caráter negativo no 

reconhecimento da individualidade. Contudo, isso contribui para um controle mais 

eficaz da população por parte do Estado, o qual pode dispor, inclusive, de suas 

sexualidades. 

O uso de drogas ilegais passou a ter conotação, nessa época, diferente da 

que havia possuído em momentos anteriores. De acordo com Macrae e Simões 

(2000), sendo, pejorativamente, considerado parte de um mundo habitado 

exclusivamente pelas camadas pobres e marginalizadas, o uso de ilícitos, como a 
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maconha, por jovens de classe média, especificamente aos anos que sucederam ao 

golpe militar, configurou-se como um meio de buscar um estilo alternativo de vida, 

rejeitando normas e valores estabelecidos. Mais de uma vez, ao longo do texto, 

Marcelo menciona suas experiências de uso: “Fomos a uma festa, e depois (...), dar 

uma bola. Fumamos e ficamos a sós deitados numa cama” (PAIVA, 2015, p. 106). 

Em meio ao contexto repressor vivido, os jovens, principalmente os de classe 

média, universitários, foram influenciados por fenômenos da cultura de massa 

lançados na literatura, música e cinema estadunidenses, franceses e ingleses, que 

difundiam largamente para o mundo um novo modo de vida para a juventude, 

baseado na rebeldia desta, a Contracultura. Esta nova perspectiva fez com que 

muitos jovens se posicionassem e encarassem o mundo através do sentimento de 

contestação contra injustiças sociais e aos limites estabelecidos pela moral judaico-

cristã. Assim, o posicionamento assumido pelo autor (uso de drogas, sexo, etc.) 

deveu-se, naquele momento histórico, a um fenômeno de massas que se estendia 

mundialmente, configurando uma espécie de comportamento padronizado, levando 

em conta, claro, as particularidades de cada país. Esse sentimento, no entanto, não 

alcançava o público adulto da mesma maneira.  

Os jovens, como forma de contestação dos governos, empregavam atitudes 

consideradas transgressoras para a sociedade. Atos como explorar a própria 

sexualidade através da prática do sexo livre, o uso de drogas alucinógenas, a 

adoção de maneiras individuais de se vestir, por exemplo, são empregados, no 

contexto brasileiro, não apenas como um reflexo da Contracultura, mas também 

como instrumentos de luta. Dentre as produções culturais que marcaram esse 

período e influenciaram os jovens, podemos destacar: livros como On the road, de 

Jack Keroauc; filmes como Bonnie e Clyde - Uma rajada de balas (1967) e Sem 

destino (1969); o rock and roll, como estilo musical, personificado em bandas como 

The Beatles, The Rolling Stones, The Monkees, The Doors; a figura do músico Bob 

Dylan; entre outros. As manifestações culturais externas encontraram terreno fértil 

em solo brasileiro, resultando na criação do movimento Tropicália. Os músicos 

desse movimento compunham letras de protesto e de contestação ao regime militar. 

Entre eles, podemos destacar Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Torquato Neto 

e a banda Os mutantes. Muitas de suas músicas foram censuradas e, portanto, não 

eram ouvidas nem no rádio nem na televisão, devido às mensagens de contestação 

presentes em suas letras.  
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O movimento da Contracultura possibilitou que jovens de todo o mundo 

começassem a tomar consciência de seu potencial coletivo. Foi no interior de muitas 

universidades brasileiras que os ideais da Contracultura foram melhor assimilados, 

uma vez que ali encontrou terreno fértil entre o público jovem. Dentro do espaço 

universitário, constituíram-se as lideranças de um movimento que muito contribuiu 

para manifestar a insatisfação social frente a forma militar de governar o país: o 

movimento estudantil. Como estudante da Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas), morando em repúblicas, o autor engajou-se nesses movimentos: 

Depois de ter levado o pé na bunda de Ana, me dediquei pacas ao 

movimento estudantil. Comecei a transar o pessoal do Refazendo 

(tendência estudantil) em Campinas. Fiz campanha pra UEE, 

ganhamos. Vinham as eleições da UNE e os caras começaram a 

fazer mais ainda minha cabeça. Eu era popular na Unicamp. 

Conhecia todos os bichos-grilos e todos os malucos que eram 

politizados, mas não participavam (PAIVA, 2015, p.104). 

 

O espírito contestador e crítico dos estudantes universitários contribuiu, 

primeiramente, para mobilizações em prol de melhores condições dentro das 

próprias universidades. Tal movimento, conseguindo melhores benfeitorias em seus 

espaços por meio de protestos, deu o seu segundo passo ao encarar as ruas, 

buscando a volta da democracia. Essas manifestações eram reprimidas pelos 

militares, que as associavam a comportamentos de desordem pública, noticiando 

isso na mídia televisiva. Tais notícias provocavam no restante da população um 

desagrado diante das reivindicações dos estudantes. Marcelo narra que, dentro dos 

movimentos estudantis, era comum haver grupos de esquerda infiltrados, como o 

Refazendo, cujos encontros serviam como reuniões: “descobri que o Refazendo (...) 

era uma organização de esquerda forte dos anos 70, a ação popular. Fiquei 

entusiasmado” (PAIVA, 2015, p.104). De acordo com Santos (2010), grupos como o 

Refazendo eram formados pelos próprios universitários, encabeçados por 

estudantes mais radicais na ideologia comunista, cujo objetivo era de educar 

estudantes para a ação revolucionária por meio de leituras de Marx, Lênin e Trotsky, 

ao mesmo tempo em que mantinham aproximações com militantes políticos: 

Era barra pesada: reuniões secretas e tudo mais. (não seja ridículo). 

Não éramos terroristas, subversivos, nem fazíamos planos de um 

levante armado pra dar o poder às classes trabalhadoras. Eram 

simplesmente reuniões de discussões sobre nossa intervenção no 

movimento estudantil, quiçá no movimento operário (PAIVA, 2015, p. 

104). 
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Em paralelo com sua atuação nos movimentos estudantis, destacamos o 

contato do autobiógrafo com a música. Inicialmente, ele fez parte de uma dupla que 

cantava rock and roll: Cassy e Paiva. Cassy era um amigo da república. A amizade 

de ambos se intensificou à medida que ensaiavam juntos e conversavam sobre 

preferências musicais. Marcelo relata que, nesses momentos, ele teve um maior 

contato “com a Contracultura. Foi aí que comecei a ficar fã de Gil, do Caetano, Luiz 

Melodia, Jorge Mautner” (PAIVA, 2015, p. 138), cantores que, segundo ele, nunca 

se ouvia nos meios de comunicação devido à censura da época, mas que eram 

comentados e compartilhados dentro do espaço universitário. A universidade, como 

ponto de contato e de confluências de saberes, do mesmo modo que se tornou um 

espaço de reivindicação e luta do movimento estudantil, tornou-se um espaço 

alternativo de divulgação de artistas – músicos, cineastas, dramaturgos, artistas 

plásticos, etc. -, censurados pela ditadura militar. Interessante mencionar que, 

quando Marcelo fala sobre suas preferências musicais, há citações de artistas 

contestadores desse período, quase todos pertencentes ao movimento Tropicália. 

Cassy e Paiva se inscreveram num festival de música universitária promovido pela 

TV Cultura. A partir de então, outros amigos começam a tocar juntos, totalizando, ao 

final, seis integrantes, passando de uma dupla para uma banda. Um dos jurados 

desse festival foi Tom Zé: 

Sou um dos maiores fãs desse cara. Tom Zé é baiano e, junto do Gil, 

Caetano, Rogério Duprat, Torquato Neto, Gal Costa e Mutantes, 

gravou o disco que seria a maior revolução da música popular 

brasileira: Tropicália.  Mas o Tom Zé foi o que ficou menos conhecido 

deles, e veio morar em São Paulo, onde gravou um disco que me 

inspirou a fazer música abrobrinhesca (PAIVA, 2015, p. 151). 

 

Os artistas mencionados por Marcelo, além de se destacarem pela 

competência musical, também mereciam referência pelo teor político encontrado em 

suas composições, exaltando a resistência. Enquanto os generais difundiam slogans 

como “Brasil: ame-o ou deixe-o”, “Quem não vive para servir o Brasil, não serve para 

viver no Brasil”, Caetano Veloso apresentava uma música cujo título emblemático 

era “É proibido proibir”. Dessa forma, ao mencionar esses artistas em sua 

autobiografia e os festivais de música, Marcelo traz à tona elementos de um 

contexto histórico específico, erigindo ruínas e indicando-as para o leitor. Essa 

referência ao movimento estudantil, associada às menções dos festivais de música e 

de artistas da Tropicália, ao serem percebidas como ruínas, quando associadas ao 
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uso de drogas e à descoberta da sexualidade (empregados como ruínas também), 

retomam na superfície da narrativa um passado que surge e se reconstrói, imergindo 

o leitor em um contexto particular. 

Nesse cenário narrativo, um fato que merece nossa atenção são os 

acontecimentos que envolvem os bastidores do festival de música da TV Cultura do 

qual MRP participou: 

Repórter: Marcelo Paiva vai defender agora a música de sua autoria 

“Bamba novo”. Jovem estudante de Engenharia agrícola, é o 

compositor mais novo do festival. (...) depois veio a pergunta sobre o 

que eu achava da iniciativa da Cultura na volta dos festivais, e como 

era o espaço para novos compositores. Juntando o meu nervosismo 

(...) desandei a falar, metendo o pau no festival, dizendo achar 

ridículo ter que competir com outros estilos de músicas (...) isso era 

reflexo de uma sociedade competitiva, (...) que a Cultura estava num 

jogo de modismo. (...) falei da importância em tocar em televisão, 

mas achava um saco o clima de tensão que se criava ao redor. O 

tempo controlado, a autocensura, agradar os jurados e a plateia com 

uma música convencional, eu estava encarando aquilo mais como 

um show do que como uma competição (PAIVA, 2015, p. 146). 

 

Marcelo, nesse trecho da narrativa, confronta as regras do festival do qual 

está participando. Embora tenha se apresentado como previsto, por um momento, 

ele acreditou que poderia arruinar tudo: “eu só procurei ser sincero. Não podia falar 

outra coisa, não estava preparado, mas juro que fiquei com medo de alguma 

represália. Já pensou se, de repente, eles me desclassificassem antes de tocar” 

(PAIVA, 2015, p. 147). Essa passagem nos remete para o fato que de que não era 

permitido emitir opiniões contrárias aos ideais ditatoriais, uma vez que a mídia 

estava sob controle do estado: “Acabou a entrevista, e, respirando aliviado, ainda 

ouvi da repórter: - puxa que legal o que você falou. Acho que não vai sair na TV, 

mais foi a entrevista que eu mais gostei (PAIVA, 2015, p. 147).  

Na obra, o autor reserva à mídia televisiva o papel de meio alienante e 

censurador de discursos contrários à ordem, empregando passagens como:   

Durante os próximos dias, seria melhor eu não receber visitas. (...) 

Fiquei a tarde inteira vendo televisão. Eu precisava me acostumar. 

(...) A programação é que não ajudava muito. Estava passando 

Flipper, um golfinho babaca, amigo de uma típica e feliz família 

americana. Mudei de canal. Passava um desenho hiperimbecil que 

eu costumava ver na infância, Speed Racer. Mudei. Passava o 

programa da Clarice Amaral, uma mulher simpática, maquiada até o 

tornozelo. (...) Mudei de canal. Não acreditei: aula de ginástica pela 

televisão. (...) deprimente. Às sete passou uma novelinha boboca. 
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(...) Depois era o Jornal Nacional. A União Soviética invadira o 

Afeganistão e os Estados Unidos afirmavam que iriam revidar 

(PAIVA, 2015, p. 91-92).  

  

O trecho acima faz parte de um momento da narrativa em que, ainda 

seguindo o seu tratamento no hospital, Marcelo se vê acometido por uma febre em 

decorrência do cansaço físico e emocional devido à quantidade excessiva de visitas 

de amigos e parentes, necessitando, de acordo com as recomendações médicas, 

passar um tempo em repouso. Neste momento, dedicou-se a assistir à programação 

da televisão. Percebemos pela descrição do autor que não há sinal de algum 

programa ou reportagem com conteúdo que discutisse o que estava acontecendo no 

cenário político brasileiro. O jornal de maior audiência do país na época (Jornal 

Nacional) apresentava em sua pauta assuntos, mesmo que pertinentes do ponto de 

vista humanitário, distantes da realidade brasileira.     

Outra ruína que emerge em Feliz ano velho está relacionada à leitura do livro 

O que é isso companheiro?, de Fernando Gabeira. Essa obra, escrita em primeira 

pessoa, conta a experiência de Gabeira na luta armada contra a ditadura militar nos 

anos de 1960, sua participação no Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), 

seu envolvimento no sequestro do embaixador estadunidense Charles Elbrick, em 

04 de setembro de 1969, sua prisão e posterior exílio. De acordo com Fazio (2003) 

diante do bloqueio total da ditadura militar para as manifestações de movimentos de 

contestação e de uma oposição democrática imobilizada, a resistência política 

buscou uma saída pelo viés da luta armada, da qual Gabeira fez parte. O contato de 

Marcelo com essa obra acontece no início do seu tratamento de reabilitação através 

da leitura que outros fazem para ele e, mais tarde, quando já consegue ler sozinho, 

ele repetirá a leitura. A interação de Marcelo com O que é isso companheiro?, 

mesmo nas condições limitantes nas quais ele se encontrava, possibilitou uma 

continuidade no contato com os ideais em que acreditava, tendo na figura de 

Gabeira uma referência. A história de Gabeira é semelhante a tantas outras desse 

período, semelhante, de certa forma, inclusive, à história de Rubens Paiva; talvez 

por isso tão próxima de Marcelo e tão interessante para ele. O que é isso 

companheiro? foi, na época de sua publicação, um sucesso de vendas, sendo lido e 

manuseado por muitos dos que se posicionavam contra o regime militar, fomentando 

ideias de liberdade e de mudança. Mencioná-lo na autobiografia o torna outra ruína 

que atualiza no texto a luta armada conta a ditadura, a prisão daqueles que 
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enfrentaram o regime e seu exílio, ajudando a reconstruir o contexto desse período. 

Por fim, as últimas ruínas que desejamos aqui destacar dizem respeito ao 

desaparecimento e morte do ex-deputado Rubens Paiva, pai de Marcelo, e de forma 

associativa à sombra de um contingente de mortos que tiveram o mesmo destino. 

Considerando o prefácio como uma extensão da autobiografia, visto que é parte de 

uma troca de correspondências entre o autor e Travassos, podemos já, aí, 

vislumbrar os primeiros indícios da estrutura dessa ruína no conselho de Luís 

Travassos para o autor: “Eu acharia legal (...) um relato personalizado da tua visão 

do Rubens Paiva e do sequestro” (TRAVASSOS, 2015, p.10). Fato histórico, de 

conhecimento notório, a questão do desaparecimento e da morte do ex-deputado 

Rubens Paiva evoca no leitor a recuperação de um contexto passado, antecipando o 

conteúdo que será abordado dentro do texto. Outro indício que estrutura essa ruína 

surge quando Marcelo faz uma carta de resposta a Travassos na qual relata que foi 

lamentável ver um grande amigo seu, ainda novo, o qual foi parte fundamental na 

liderança do movimento estudantil, que “teve que passar toda sua juventude fugindo 

de país em país, pois alguns generais não gostavam dele” (PAIVA, 2015, p. 11), 

morrer prematuramente. Esse segundo elemento reforça a relação já estabelecida 

pelo primeiro indício mencionado com o período ditatorial brasileiro, trazendo-o à 

tona. A menção dessas duas situações, mesmo antes de iniciar a sua narrativa, 

permite que Marcelo aponte elementos importantes para o leitor.  

Logo ao princípio do texto, o autor chama atenção para a postura de sua mãe, 

que se manteve firme, mesmo diante da situação delicada do tratamento médico do 

seu filho. Tal comportamento, segundo ele, deve-se a sofrimentos anteriores. Temos 

aqui mais um estruturador da ruína que estamos analisando: 

Acordei com minha mãe (...), ela é dessas figuras fortíssimas, que 

transmitem uma segurança incrível. Sabia que ela estava sofrendo 

pra burro por ver o filho todo estourado. O que minha mãe já passou 

nessa vida a faz ter essa cara de segurança em qualquer momento 

trágico. Você já imaginou uma mãe de cinco crianças ter a sua casa 

invadida por soldados armados com metralhadoras, levarem seu 

marido sem nenhuma explicação e desaparecerem com ele? (PAIVA, 

2015, p. 37). 

 

A ditadura militar estava no comando do país durante o desaparecimento e 

morte do pai do autor, tanto quanto no período de seu trauma físico e também no 

momento da escritura da obra, embora tenha ocorrido um abrandamento do 
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emprego de estratégias de controle e subjugação da população com o passar dos 

anos. A retomada temporal do período em que o ex-deputado desapareceu se 

fortalece na narrativa, amparada pelas outras ruínas já mencionadas, ao passo que 

Marcelo se aprofunda em suas memórias. Ao longo do texto, as ruínas tornam-se 

mais presentes, aproximando passado e presente, através de recordações, como os 

momentos compartilhados com o pai, as referências aos amigos e familiares, etc. 

Essas recordações fortificam o passado, concedendo-lhe espaço na narrativa. O 

ponto alto da retomada e da tentativa de superação desse trauma psicológico ocorre 

quando Feliz Ano Velho se detém na invasão à casa de Rubens Paiva. Nesse 

momento, preso ao passado, Marcelo exterioriza o seu trauma, paralisando, 

prendendo, o tempo narrativo. O autor, ainda criança, viu seu pai, sua mãe e sua 

irmã serem levados de casa. Ao recriar essa vivência, ele usa frases como “E 

agora? Que fazer?” (PAIVA, 2015, p. 72), que remetem a sua impossibilidade de 

agir, a sua paralisia. Frustrado, traumatizado, Marcelo não podia agir. 

Depreendemos, dessa situação, que o direito de uso desproporcional de violência, 

garantido pelo Estado mediante os Atos Institucionais instaurados, permitiu ao corpo 

militar agir como bem entendesse frente aos indivíduos considerados como 

suspeitos em potenciais e seus familiares e amigos. As ações violentas não 

pouparam mulheres ou crianças – a irmã de Marcelo, na época, tinha somente 

quinze anos de idade.  

Depois que sua mãe e sua irmã foram soltas, elas regressaram a casa e, 

então, começou a busca pelo ex-deputado Rubens Paiva. Sua mãe, sua família e os 

amigos de seus pais, por mais que se esforçassem, também nada puderam fazer. 

Impotentes, paralisados, devido às atitudes do regime militar:   

Já imaginou sua mãe também ser presa no dia seguinte, com sua 

filha de quinze anos, sem nenhuma explicação? ser torturada 

psicologicamente e depois ser solta sem nenhuma acusação? Já 

imaginou essa mãe, depois pedir explicações aos militares e eles 

afirmarem que ela nunca fora presa e que seu marido não estava 

preso? Procurar por dois anos, sem saber se estava vivo ou morto? 

Ter que, aos quarenta anos de idade, trabalhar para dar de comer a 

seus filhos, sem saber se era casa ou viúva. É duro né? Nem Kafka 

teria pensado em tamanho absurdo. (PAIVA, 2015, p.37-38). 
 

Interessante observar que Marcelo, nesse trecho, usa perguntas retóricas 

para enumerar os acontecimentos, as quais repetem a combinação inicial: “(você) já 

imaginou”. Essa estrutura, acompanhada da menção ao autor Franz Kafka, 
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conhecido por abordar em suas obras temas e arquétipos de alienação e brutalidade 

física e psicológica, empregando construções narrativas consideradas como ilógicas, 

como a transformação de um homem em barata na obra A metamorfose, realça o 

absurdo dos eventos ocorridos com Eunice, além de estabelecer uma relação direta 

com o leitor, aproximando-o da dor de Marcelo.  

Por meio das informações evidenciadas até aqui, possibilitadas pela 

visualização das ruínas que remetem aos acontecimentos relacionados ao trauma 

da morte de Rubens Paiva, torna-se cada vez mais evidente para o leitor de Feliz 

ano velho o quanto o aparelho estatal ditatorial cercava por todos os lados aqueles 

que se opunham a sua ideologia. Ao insistir numa propaganda generalizante, que 

apontava no oponente ideológico um potencial comunista, garantia o apoio de uma 

elite conivente que, ao dividir o poder econômico, fazia suas próprias leis. Desse 

modo, ao comandar o Estado brasileiro de acordo com suas vontades e, podendo 

usar a força policial para “proteger” a sociedade das influências comunistas, o 

Estado militar acabou por se transformar no real detentor do destino daquelas 

pessoas, controlando suas vidas e suas mortes, bem como as vidas e as mortes de 

seus amigos e familiares. Muitas outras famílias, além dos Paiva, tiveram de se 

reestruturar, permanentemente vulneráveis, com ou sem seus entes queridos por 

perto, tendo que encontrar formas de lidar com os traumas e as perdas sofridos. 

Mesmo com todo esse aparato coercitivo, que manteve a população paralisada, há 

uma parte resistente, à qual as estratégias militares ocupar-se-ão em limar.  

Ocorreu no período ditatorial um contínuo aumento no contingente de 

desaparecidos, os quais tinham atuado à frente das lutas armadas, cujas ideologias 

eram contrárias ao regime; outros que simplesmente fizeram parte da oposição, 

como o caso de Rubens Paiva. O Estado manteve-se em silêncio sobre o que, de 

fato, acontecia com os oposicionistas, por questão de estratégia. Essa tática gerou 

expectativas nos familiares e amigos dos desaparecidos, mesmo que as chances de 

que estivessem vivos fossem pequenas. Marcelo relata-nos que também 

compartilhou dessa experiência:  

Passei anos da minha vida sem saber se tinha ainda um pai ou não. 

Lembro-me até de que, um dia, já morando em Santos, pensei ter 

ouvido minha irmã gritando “papai”. Saí correndo feito um louco, 

rodei pela casa toda, fui para a rua, procurei por todos os cantos, 

mas não o achei. Ainda com uma tremedeira no corpo fui perguntar 

pra minha irmã. Era engano meu. Ninguém tinha gritado. Sonhei. 

Sonhei centena de vezes com meu pai chegando um dia (PAIVA, 
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2015, p. 76-77). 

 

A falta de confirmação, por parte do Estado, das mortes dos presos e a 

esperança de que eles pudessem estar vivos em algum lugar, favoreceram o 

controle populacional exercido pelos generais. Aliado a isso, o controle da mídia, 

usada para divulgar notícias falsas sobre os acontecimentos, também contribuiu 

para esse controle. Os militares rebatiam as notícias publicadas nos jornais com 

negativas veementes, chegando, por vezes, a desmoralizar as vítimas: “ler as 

declarações de um general supostamente responsável pela prisão do meu pai: 

‘pergunte à mulher dele onde ele está, que ela sabe melhor que a gente” (PAIVA, 

2015, p. 38). Em meio às incertezas do real destino dos desparecidos políticos, 

principalmente devido a informações desencontradas propagadas tanto pela mídia 

quanto pelos discursos de representantes oficiais, os familiares e amigos foram os 

principais afetados. Mesmo que tentassem enxergar possibilidades de esperança, 

havia o medo de que seus entes queridos estivessem mortos.  

Aos poucos, começaram a chegar notícias do real destino deste contingente, 

como bem evidencia o seguinte trecho “Continuamos morando no Rio e começaram 

a chegar informações mais terríveis: (sobre Rubens Paiva) ele tinha sido torturado e 

morrera. ‘mas como? Não existe tortura no Brasil’” (PAIVA, 2015, p. 75), do qual 

depreendemos duas informações: primeiramente, Rubens Paiva fora uma vítima da 

tortura; em segundo lugar, havia uma grande parcela populacional que desconhecia 

o emprego da tortura pelo governo ditatorial brasileiro. Podemos notar que os que 

tiveram coragem de enfrentar o estado ditatorial passaram a fazer parte de um 

contingente de cadáveres que, através de sua menção pelo autor, estruturam de 

forma mais pontual essa ruína, recuperando a dor da perda. A falta de informações 

gerada pela censura mantinha grande parte da sociedade alienada, paralisada. Para 

fortalecer essa alienação, nesse momento histórico, o governo investiu nas 

chamadas paixões nacionais, como o carnaval e o futebol brasileiro, fazendo com 

que parte da população, imersa nessas distrações, não tomasse ciência do que 

estava acontecendo ao seu redor: “samba, praia e futebol dão o charme pra esse 

país com fome, doença e repressão” (PAIVA, 2015, p. 135). Essas formas de 

controle e manipulação foram tão eficientes que, até os dias de hoje, uma parte dos 

brasileiros ainda afirma que nunca houve tortura no Brasil.  

Coube à geração seguinte e aos exilados políticos tornados anistiados o ato 
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de iniciar uma série de denúncias contra o Estado militar. É a partir desses 

indivíduos que importantes revelações foram feitas, sendo uma delas a acusação de 

que houve por parte do Estado ditatorial a estratégia de eliminação de oponentes 

por meio de um sofisticado funcionamento de práticas de tortura: “Depois da anistia 

ficou-se sabendo das barbaridades cometidas nos porões dos quartéis” (PAIVA, 

2015, p. 77). Marcelo Rubens Paiva, fazendo parte dessa geração que ficou 

traumatizada não só pela violência da tortura física da ditadura, mas também pela 

violência psicológica, teve a oportunidade de divulgar esse trauma como um dos 

assuntos trazidos à tona na autobiografia.  

Dar o significativo destaque à morte de Rubens Paiva, e à forma como 

ocorreu, é fundamental para que Marcelo critique todo o painel sociopolítico do seu 

tempo, mostrando que a história do que aconteceu com o seu pai não estava 

encerrada. A retomada desse trauma dentro da narrativa ganha novas nuances de 

sentido para além de uma mera homenagem, concatenando uma interpretação 

política. Dessa forma, falar sobre o seu pai serve ao autor como uma forma de 

terapia para lidar com o trauma psicológico, mas também como uma possibilidade 

de identificação para o leitor que vivenciou os mesmos sofrimentos, ou que 

desconhecia a história de tantos mortos, sendo uma maneira de atualizar o passado. 

De acordo com Gagnebin (1999), Walter Benjamin visualiza no fragmento de 

um passado inacabado a chance de encontrar a origem de uma ideia que expresse 

um rastro ou alguma promessa de uma outra ordem que constitui uma verdade. Se 

pensarmos Feliz ano velho pelo viés da interpretação benjaminiana de Gagnebin, ao 

trazer a morte de Rubens Paiva para narrativa, Marcelo a utiliza de forma 

transformadora. Ele, ao tornar público o desaparecimento e a morte de seu pai, usa 

o potencial de transmissibilidade narrativa da história de vida do ex-deputado para 

retomar seus ideais. Estabelece aí uma prevalência em escrever com a intenção de 

evidenciar que não havia nada de errado na postura político-ideológica de seu pai. 

Ao retomar a história de Rubens Paiva, atualizando-a em meio às demais ruínas que 

figuram na obra, o autor-narrador-personagem torna presente o tempo histórico que 

recupera. Nessa presentificação, fica evidente, entre outras coisas, a incoerência do 

funcionamento do Estado ditatorial, uma vez que este se posiciona contra o cidadão, 

ao violá-lo, usando, com finalidade coercitiva, o direito do poder que tem sobre os 

dispositivos de violência disponíveis da maneira que lhe aprouver. Na autobiografia, 

essa lógica entre o que é certo e errado é, de fato, reorganizada pela reflexão do 
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autobiógrafo, ao inverter o que é considerado punível pelo Estado, em contraponto 

pela própria postura errada vinda deste Estado. Desse modo, a intenção literária 

recupera o caso de Rubens Paiva e o coloca frente ao leitor, sujeitando-o ao seu 

julgamento: “não é matando um corpo que se elimina um homem. Rubens Paiva 

está vivo em muitas pessoas. Um homem querido, respeitado. Um homem que não 

temeu nada. O contrário de quem o matou” (PAIVA, 2015, p. 77).  Ao mesmo tempo 

em que usa sua história para dar voz, vem reclamar não apenas das injustiças e 

impunidades pelas quais sua família passou, mas sim a de todos que estavam 

passando por essas semelhantes circunstâncias, nas quais mantinham-se 

paralisados, e que continuariam se repetindo, caso a sociedade não começasse a 

tomar partido em mobilizar-se por uma nova forma de Estado que respeitasse as 

liberdades individuais.  

Essa perspectiva de leitura só é possível através do viés da alegoria. O 

reconhecimento das ruínas torna tão intenso o resgate do passado na narrativa que 

este irrompe a trama temporal, alcançando leitor e autor, reivindicando sua 

atualização e compreensão. Marcelo, em uma narrativa fragmentada, resultado dos 

traumas vivenciados, relata o coletivo através do particular, tornando vivo e presente 

um tempo passado, exigindo sua ressignificação para que Feliz ano velho construa 

seu sentido. Sem o viés alegórico, sua narrativa converte-se no compartilhamento 

de memórias de uma época passada, muitas dessas memórias de superação. Com 

a alegoria, no entanto, esse passado volta à vida, exigindo que seja revisto. Sua 

revisão propicia não só sua assimilação e superação, enquanto trauma, mas sua 

ressignificação, em um constante movimento de atribuição de sentidos sob um olhar 

crítico. 

 

 

3.2 A autobiografia e a chamada para a discussão 

 

Marcelo Rubens Paiva, no propósito de relatar suas vivências, com especial 

destaque para as situações traumáticas, adota a autobiografia. Compreender as 

particularidades de tal gênero literário é importante para que consigamos perceber 

como esse ele se relaciona com as discussões já estabelecidas. Segundo Philippe 

Lejeune (2008), o uso do termo autobiografia ocorreu, por primeira vez, no meio 

inglês, no início do século XIX, como forma de substituir o vernáculo memórias, que 
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já estava se tornando insuficiente para agregar sentidos perante uma nova forma de 

escrita. Em meio ao começo da Revolução Industrial, com a burguesia ascendente, 

novos valores foram agregados aos meios de expressividade do eu, criando-se o 

costume social de relatar e compartilhar, através de publicações, momentos e 

experiências subjetivos, particulares. Essa prática difundiu-se entre outros países 

europeus mantendo a denominação autobiografia. Nesse momento histórico, o 

sentido de autobiografia ainda era amplo e, por conseguinte, não era claro. Isso 

pode ser percebido quando tomamos a definição constante no Dictionnaire universel 

des littératures (1876): “obra literária, romance, poema, tratado filosófico, cujo autor 

teve a intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, de expor os seus 

pensamentos ou de expressar os seus sentimentos” (LEJEUNE, 2008, p. 53). 

Lejeune, na França, um dos principais estudiosos sobre a autobiografia, 

então, propôs-se a cobrir um período de cerca de dois séculos de produção literária 

europeia, a fim de selecionar textos que manifestassem traços autobiográficos, com 

o intuito de melhor definir os estudos desse tipo de produção. Essa seleção 

envolveu todo tipo de texto disponível em sua época que fosse considerado como 

um relato da vida centrado na própria personalidade. Desse modo, entraram em seu 

domínio de pesquisa tanto obras consagradas pelo cânone literário, como as 

escritas por Jean-Jacques Rousseau, François-René Chateaubriand, Stendhal, 

André Gide, etc., nas quais podemos ver traços estilísticos e apuro técnico; quanto 

obras populares, como as biografias de sucesso do seu tempo – que aguçavam 

cada vez mais o apetite do público pelas histórias sobre a vida privadas dos outros e 

que, sem dar preferência por uma elaboração da linguagem, privilegiavam o 

informativo, o documento, o testemunho, o caráter linguístico referencial. Em meio a 

seu processo de pesquisa, Lejeune percebeu que havia um espaço negligenciado 

pela crítica, que não estava interessada em discutir a autobiografia como um 

conjunto de textos que poderiam ter traços similares entre si. Ele constatou que nem 

mesmo as grandes obras canônicas foram comparadas a outros tipos de 

autobiografia em estudos anteriores, mas sim que essas grandes obras literárias 

foram comparadas com as obras dos seus respectivos autores: “em outras palavras, 

a autobiografia seria vista como parte do projeto intelectual de um autor” (PACE, 

2012, p. 53). Nesse caso, o estudioso evidencia a má vontade da crítica para com a 

autobiografia, sujeitando-a ao romance.      

Em sua primeira obra, L’autobiographie en France (1971), Lejeune se dedicou 
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a explicitar os problemas referentes à noção de autobiografia no meio acadêmico 

francês, porquanto a definição de autobiografia naquele momento era carregada de 

ambiguidades. Para tanto, procurou apontá-las, bem como as incertezas de forma 

crítica, voltando-se historicamente para a evolução da autobiografia, com o objetivo 

de fundamentar suas propostas de um novo conceito. Segundo Pace (2012), há 

apontamentos de Lejeune que evidenciavam a forma ambígua como o termo estava 

sendo empregado dentro dos estudos literários. Lejeune frisava que tal palavra era 

entendida em duas acepções, dependendo dos contextos nos quais ela circulava: 

uma, em seu sentido particular, e outra, de forma generalizada. Em relação ao 

aspecto particular, seria “um relato da vida centrado na própria personalidade” 

(PACE, 2012, p. 45), mantendo oposição aos outros tipos de textos como 

autorretrato, confissões, cartas, memórias, poemas autobiográficos ou mesmo os 

diários que carregam semelhantes características. Em seu sentido generalizado, 

seria “toda forma de escritos em que se fala de si diretamente” (PACE, 2012, p. 46), 

como os tipos de textos correlatos anteriormente citados, e inclusa neste grupo a 

autobiografia no sentido da primeira acepção. Dessa forma, o termo autobiografia 

era utilizado, ao mesmo tempo, tanto para se referir a um determinado tipo de texto 

com uma significação específica, quanto para designar uma variedade de textos 

considerados autobiográficos, dos quais a autobiografia também faz parte.  

Ao reconhecer essas duas acepções, Lejeune, de acordo com Pace (2012), 

percebeu ambiguidades no amplo painel que poderia ser entendido como estudos 

autobiográficos e propôs-se estabelecer estratégias para delimitar contornos mais 

precisos. Para efeito de ordem, o estudioso francês procurou apresentar um 

aprimoramento do sentido específico do que seria autobiografia, ao mesmo tempo 

em que buscou um meio coerente em que o texto autobiográfico pudesse ser 

comprovado como tal - efeito conquistado, pela formulação do conceito de pacto 

autobiográfico. Ao começar a definir os limites da autobiografia, Lejeune (2008) 

assinalou, primeiramente, que esta precisa ser compreendida como um texto 

literário, o que possibilitaria entendê-la como parte de um gênero próprio. Segundo 

ele, no momento que a autobiografia é entendida como gênero literário, ela pode dar 

suporte a textos particulares (LEJEUNE, 2008). Esclarecendo-a, então, desse modo, 

o teórico francês utilizou como critérios de análise de gênero as reflexões de 

Todorov, em Introdução à literatura fantástica, de 1980. Segundo Todorov (1980), 

elaborar um trabalho pela perspectiva do gênero consiste em verificá-lo, 
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selecionando textos escolhidos disponíveis para a análise, sob a explicação de uma 

teoria coerente, tal qual um “contínuo vaivém entre a descrição dos fatos e a teoria 

em sua abstração” (TODOROV, 1980, p.14). Dessa forma, encontrar tanto 

similaridades entre os textos, quanto traços distintivos, é fundamental para que se 

crie uma síntese de gênero. Vale destacar que essa síntese não é totalmente fixa, 

uma vez que os textos circulantes de um período são diferentes dos de outros, ou 

seja, a teoria pode sofrer reformulações ao longo do tempo por conta das mudanças 

desses textos decorrentes de contextos históricos diferentes: “a cada novo texto 

autobiográfico que surge e circula, o gênero se modifica; a análise do gênero, por 

conseguinte, deve dar conta dessas constantes mudanças” (PACE, 2012, p.52).    

Uma vez observando a teoria de gênero literário empregada para se estudar a 

autobiografia, Lejeune (2008) chegou à conclusão de que a autobiografia não está 

somente restrita ao discurso literário, estendendo-a a outras esferas, como cinema, 

sociologia, correspondências, blogs online etc... Assim, estabeleceu como 

características presentes em um texto autobiográfico: o uso da primeira pessoa do 

singular, criando uma perspectiva subjetiva do contar, validando com isso a 

presença do autor que vivenciou a experiência e que a narra retrospectivamente; a 

probabilidade de ocorrerem atitudes e colocações contraditórias vindas do autor; a 

manifestação da interrupção no meio do relato dos acontecimentos, bem como sua 

posterior retomada (podendo ser abrupta) na narrativa; a identificação do relato com 

o próprio processo de elaboração da escrita, manifestada do mesmo modo 

subjetivamente; e uma evocação do leitor em meio à história contada (LEJEUNE, 

2008). Estabelecer um acordo, entre o autor/ narrador/ personagem da autobiografia 

com o leitor, ao mesmo tempo em que esse leitor reconhece que quem narra é o 

autor da obra, será fundamental para que se estabeleça uma das principais 

características da validade de um texto autobiográfico. É nesse acordo que se firma 

a noção de pacto autobiográfico.   

Para Lejeune, esse pacto se dá por meio do “engajamento de um autor em 

contar diretamente sua vida (ou parte, ou um aspecto de sua vida) num espírito de 

verdade” (LEJEUNE, 2008, p.54). Assim, no momento em que o autobiógrafo 

começa a relatar fatos de sua vida, há, da parte deste, um compromisso, um 

engajamento, de se manter o mais fiel possível, tanto no seu aspecto pessoal, 

quanto na veracidade do registro dos acontecimentos vivenciados, uma vez que tais 

condutas podem levar o leitor a reconhecer o texto como uma manifestação sincera, 
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validando-o como uma declaração carregada de verdade. É importante, no entanto, 

não confundir tal sinceridade e efeito de real num texto considerado autobiográfico 

com a isenção de elementos fictícios como elementos estruturais deste. O texto 

autobiográfico, bem como qualquer texto literário, mesmo trazendo informações 

referentes a vivências reais do autor, é um texto aberto a estratégias, como o uso da 

imaginação e da fantasia (LEJEUNE, 2008, p. 54). Corroborando com a existência 

de estratégias fictícias no texto autobiográfico, assim nos fala Miranda (1992, p. 30):  

A autobiografia, mesmo se limitada a uma pura narração, é sempre 

uma autointerpretação, sendo o estilo, um índice não só da relação 

entre aquele que escreve e seu próprio passado, mas também o do 

projeto de uma maneira de dar-se a conhecer ao outro, o que não o 

impede o risco permanente de deslizamento da autobiografia para o 

campo ficcional, o seu revestir-se da mais livre invenção. Apesar do 

aval de sinceridade, o conteúdo da narração autobiográfica pode 

perder-se na ficção, sem que nenhuma marca decisiva revele de 

modo absoluto essa passagem, porquanto a qualidade original do 

estilo, ao privilegiar o ato de escrever, parece favorecer mais o 

caráter arbitrário da narração que a fidelidade escrita à reminiscência 

ou caráter do narrado.   

 

Ao encontro de Miranda (1992) e de Lejeune (2008), está a afirmação de 

Auler (2011), a qual defende que o texto autobiográfico carrega uma hibridez entre o 

pressuposto da fidelidade do autor com a história dos fatos e a impossibilidade deste 

mesmo em se libertar das amarras do discurso ficcional: “o autor de uma 

autobiografia não pode ser considerado um historiador a analisar os acontecimentos 

da própria vida, entretanto sua obra também não deve ser encarada como um 

romance ficcional (AULER, 2011, p. 02). Diante das ambiguidades que poderiam 

ocorrer entre um texto considerado autobiográfico em relação a outros tipos de 

textos do mesmo modo ficcionais, Lejeune nos esclarece que o pacto autobiográfico 

será fundamental para criar essa distinção. O pacto autobiográfico surge, portanto, 

para inferir uma oposição entre gênero autobiografia e o gênero romance, uma vez 

que sem esse traço distintivo não haveria diferenciação entre um texto e outro. Para 

Lejeune (2008), tanto os outros discursos narrativos de ficção quanto os de registros 

autobiográficos têm muitas proximidades. Assim, em paralelo com o pacto 

autobiográfico, ele também teoriza acerca do pacto romanesco, com a intenção de 

aclarar as diferenças entre autobiografia e romance. No pacto romanesco, ele 

evidencia que o autor e a personagem não são a mesma pessoa; e que o romance 

traz características informativas (também na capa ou folha de rosto) de que aquilo 
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seria um romance, isentando-o do compromisso com a veracidade dos fatos ali 

apresentados. 

Do ponto de vista em que opera o pacto autobiográfico, Lejeune (2008) nos 

informa que a todo momento o autobiógrafo o consolidará. Seja com a informação 

na capa (coincidência do nome do autor-narrador-personagem, com o nome do 

autor impresso), contracapa, orelha do livro, prefácios, posfácios, há uma constante 

preocupação em esclarecer ao leitor que autor, narrador e personagem são um só, 

afastando a obra de qualquer ambiguidade que possa se delinear com o discurso 

romanesco. Segundo Ribeiro (2014), para Lejeune a autobiografia tem de deixar 

claro para o leitor que narrador e autor da obra tem a mesma identidade, e se 

ocorrer de o leitor apenas suspeitar disso, logo esse texto não é uma autobiografia, 

porque não ocorreu esse pacto.  

Ao leitor, por meio do pacto autobiográfico, cabe a função de autenticar a 

história narrada como verdadeira. E, mesmo que, inicialmente, ele levante alguns 

questionamentos sobre os acontecimentos descritos, será na averiguação dos fatos 

ao longo da autobiografia que ele percebera o compromisso do que está sendo 

narrado com a realidade (LEJEUNE, 2008). Conforme destaca Roig (2010, p. 11), 

devemos levar em conta o distanciamento temporal entre o que é contado e o que 

foi vivido, sendo o texto, então, uma reelaboração da memória: “O que é contado 

não é mais o vivido, mas o lembrado, e cabe ao leitor, em sua recepção, aceitar esta 

verdade mediada pelo tempo, pela memória e pela história de vida do autor (o que 

vivenciou), que tem sua identidade tripartida também em narrador (aquele que fala) 

e personagem (sobre quem fala)”. Percebemos, então, que o caminho percorrido 

pelo texto autobiográfico, de sua intencionalidade, passando pela materialidade 

escrita e desembocando na recepção deste, envolve diferentes intercruzamentos 

discursivos, amarrados pela ficcionalidade, não contendo “ligações imediatas com o 

referencial de realidade” (SOUZA, 2002, p. 70), mas que, a partir do contrato firmado 

de ambos os lados (autor e leitor) pelo pacto autobiográfico, evidencia o papel da 

autobiografia como um gênero que necessita desse acordo para funcionar como tal. 

Somente esse contrato será capaz de acarretar a validação “entre o vivido e o 

contado como resgate da história pessoal” (SOUZA, 2002, p. 70). Sendo assim, 

partindo do pressuposto de que o indivíduo que escreveu a obra é uma pessoa 

pública no meio social, tendo como comprovar tal característica por meio da 

verificação do registro do seu nome em cartório, o autobiógrafo terá que lidar com o 
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peso do compromisso de, no mínimo, dizer a verdade. Uma vez que ao decidir dizer 

em sua escrita que o narrado na autobiografia foi um ato real, tal atitude já implica 

em uma responsabilidade social caso ocorra a verificação dos fatos. 

De acordo com Blume (2013), a recepção do público leitor diante de um texto 

autobiográfico é facilitada por este gênero dialogar com a tendência de diluição dos 

limites entre o que é público e o que é privado na Modernidade, mantendo com 

esses escritos, por vezes, quase que uma relação terapêutica. Esse interesse na 

leitura de textos sobre acontecimentos pessoais parte, provavelmente, da vontade 

desse leitor que, vivendo numa realidade caracterizada por uma radical falta de 

confiabilidade entre seus pares, da falta de credibilidade entre seus representantes 

políticos, e diante das dificuldades de se encontrar algo que possa ser considerado 

como verdadeiro nesses espaços, a narrativa autobiográfica surja como um 

elemento que carrega uma verdade (BLUME, 2013). Assim, diante da necessidade 

do autobiógrafo em querer contar em seus escritos uma verdade recuperada de seu 

passado, e, ao mesmo tempo, de um público leitor ávido por narrativas construídas a 

partir de acontecimentos pessoais, nos leva a perceber que a veracidade do 

conteúdo, validada pelo pacto autobiográfico, é um dos elementos chave da 

recepção de um texto desse gênero.  

Márcio Selligmann-Silva (2009), ao se aprofundar no vínculo dos estudos das 

narrativas de testemunho e traumas com a literatura, mostra o quanto a confissão se 

tornou essencial na literatura contemporânea, operando no interior desta como a 

apresentação de verdades inerentes a quaisquer indivíduos, e que, uma vez 

guardadas em suas intimidades, podem ser libertas pelo ato da escrita: “a confissão 

tem um efeito de verdade” (SELLIGMANN-SILVA, 2009, p. 130). Segundo ele, a 

literatura funcionaria como um meio de “apresentar verdades escondidas dentro dos 

indivíduos” (SELLIGMANN-SILVA, 2009, p. 130). Um dos meios simbólicos de 

interlocução do eu, calcado nos atos de revelar segredos, se dá por meio do 

testemunho. O ato de testemunhar, bem como sua necessidade, teria como intuito a 

ideia de se fazer justiça com o conteúdo relatado. Justiça essa, tanto do ponto de 

vista da pessoa que se propôs a confessar/testemunhar o seu segredo, como a 

garantia que seu relato terá status de verdadeiro e justo diante do público 

(SELLIGMANN-SILVA, 2009).  

Selligmann-Silva (2008, p. 72) destaca a singularidade de todo testemunho, 

evidenciando que este é insubstituível. E o teor de verdade, inicialmente, particular 
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para a vítima de trauma condiz com o efeito que essa verdade revelada pode ter 

como impacto no meio social, uma vez que essa mensagem, trazida à tona pelo 

testemunho, é única e anuncia algo excepcional. Interessante observar que, 

segundo o pesquisador, o discurso testemunhal apresenta paradoxos em seu 

interior, necessitando de uma interpretação pelo discurso jurídico para ser efetivado 

(política do testemunho). Ele argumenta que a dor gerada pelas lembranças desse 

passado traumático na vítima e a necessidade de transferir esses acontecimentos 

para a escrita, num processo de reconfiguração/simbolização desse trauma tem, 

como falamos anteriormente, uma funcionalidade terapêutica. Entretanto, ao dar 

início a esse processo, o traumatizado utilizar-se-á da ficção para poder preencher 

algumas lacunas perpetradas pelos efeitos do trauma em si, diante da dificuldade e 

complexidade de narrá-lo. Sem a utilização da imaginação, este ato de contar o 

trauma se tornaria impossível. Se por um lado, essa escrita tornada híbrida poderia 

sair de algum modo enfraquecida, pelo fato deste discurso testemunhal ao expor um 

trauma ser auxiliado também pela ficção para sustentá-lo, será no plano do discurso 

jurídico e na singularidade deste testemunho que carregará uma nova importância:       

(...) esta passagem para o imaginário é desejável e pode ter um 

efeito terapêutico, mas para um certo discurso sobre o testemunho – 

sobretudo o jurídico, mas não só – a ficção contamina e dissolve o 

teor de verdade do testemunho. No discurso jurídico é onde este 

elemento paradoxalmente singular do testemunho (e das provas) é 

levado mais adiante, colocando o testemunho em um verdadeiro 

território de ninguém (...) O testemunho como híbrido de 

singularidade e de imaginação, como evento que oscila entre a 

literalidade traumática e a literatura imaginativa, assombra 

duplamente o direito (SELLIGMANN-SILVA, 2008, p. 72). 

 

Notamos que o gênero autobiografia e as narrativas de testemunho e trauma 

têm muitas proximidades entre si. Ambas em suas intencionalidades, permitem o 

contar algo considerado verdadeiro e que o que foi relatado chegue de maneira 

crível enquanto tal ao leitor. Se a autobiografia pode se deter também em assuntos 

considerados banais, frente a outros com maior relevância, as narrativas de trauma 

são mais pontuais, carregando a intenção do autor que, possivelmente 

desestruturado psiquicamente, quer se livrar de um fardo: o peso dessas 

lembranças geradas pelo trauma. As narrativas de trauma vêm como forma de efeito 

curativo, vêm para sarar tanto as feridas das memórias do indivíduo quanto mostrar 

ao social que, por meio deste testemunho, pode haver uma mensagem engajada 
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capaz de repercussão com potencial de reflexões e mudanças.  

No caso da obra selecionada para esse estudo, Feliz ano velho, entendida 

como uma autobiografia, o pacto autobiográfico se estabelece entre o autor Marcelo 

Rubens Paiva, que narra, principalmente, os desdobramentos que seu acidente no 

lago acarretou para sua vida, e os milhares de leitores que, através das décadas, 

têm se dedicado a ler essa história. A escolha do gênero autobiográfico para abordar 

sua recuperação física demonstra uma vontade, por parte do autor, de socializar 

suas experiências. Isso quer dizer que há algo nesse acontecimento vivido que é 

relevante o suficiente para ser dito: “sem acreditar nessa relevância, não haveria 

razão para se empregar esse tipo de narrativa” (CALADO, 2012, p. 30). O 

autobiógrafo quer contar a verdade do que vivenciou, seja por meio de suas 

observações projetadas sobre sua realidade, seja através de alguns dos aspectos 

intrínsecos de sua personalidade. Não há, nesses casos, a intenção de tornar fictícia 

sua narrativa. Por isso, em Feliz ano velho, o nome do personagem principal é 

Marcelo Rubens Paiva, bem como as pessoas a sua volta têm os seus nomes reais 

mantidos, assim como as referências espaciais remetem a lugares reais. A capa, a 

orelha do livro, a carta contida em seu prefácio, tudo isso reproduz experiências 

reais vividas por Marcelo, o qual se projeta para o leitor como autor-narrador-

personagem da obra. Esses indícios estruturam o pacto autobiográfico necessário 

para o ingresso em Feliz ano velho.  

Estabelecido o contrato, tem-se que o construto da realidade que perpassa a 

narrativa é elaborado por meio das memórias do autor-narrador-personagem que, 

como já mencionamos, remetem a diferentes momentos da ditadura militar brasileira. 

Fatos recentes (no hospital), fatos antigos (quando convivia com seu pai) e fatos 

longínquos (os presentes de aniversário que ganhava de sua avó) são retomados 

aleatoriamente numa manifestação do sujeito fragmentado, que está se recuperando 

de seu acidente físico. Dentre essas lembranças, surgem as memórias de dor 

reivindicando espaço narrativo, constituindo-se em verdades incômodas que 

irrompem a trama narrativa e que recuperam um segundo trauma: a morte do pai do 

autor. Lejeune (2008) informa-nos que, pelo pacto autobiográfico, as duas partes, 

autobiógrafo e leitor, se comprometem a fazer alguma coisa baseada na 

reciprocidade, vindo do primeiro um contrato de leitura e do segundo um contrato de 

adesão. Isso demonstra que o maior sucesso editorial brasileiro dos anos oitenta do 

século XX provou vir de uma adesão desse público para com a obra.    
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Marcelo Rubens Paiva, em Feliz ano velho, ao realizar uma retrospectiva de 

suas experiências, recupera-as no presente narrativo, revivendo suas atitudes, 

reconhecendo seus erros, refletindo sobre seu passado à medida em que o 

descortina para o leitor, pois, segundo Santos (2006), a autobiografia realiza uma 

tarefa de possibilitar uma atualização do vivido, fazendo o passado presente outra 

vez. Dessa forma, de um lado, está o autor-narrador-personagem que conta sobre 

seu acidente, sobre seus amigos, sobre a universidade, sobre sua família, 

destacando a figura de seu pais, em especial de seu pai, com o qual pouco viveu. 

Nesse processo de “confissão”, Marcelo “despe-se” e se coloca transparente em 

suas convicções “ao se comprometer em dizer a verdade sobre si mesmo” 

(LEJEUNE, 2008, p. 73), em narrar a sua história, pensando “na hipótese de uma 

reciprocidade” (LEJEUNE, 2008, p. 74). Do outro lado, está o leitor, que se envolve 

nesse processo de rememoração e narração estabelecido pelo autor, observando 

que alguém pede para ser amado, para ser julgado, sendo sua função, enquanto 

leitor, concretizar isso (LEJEUNE, 2008, p. 73). 

Os acontecimentos narrados por Marcelo estruturam-se pela perspectiva do 

trauma. O ponto de partida para se fazer uma retomada do eu, nessa autobiografia, 

foi o seu trauma físico. Entretanto, dentre as várias memórias remetentes a tantos 

acontecimentos vividos, e diante da impossibilidade de dar conta da lembrança de 

todos os eventos que percorrem uma existência, o autor ressalta, involuntariamente, 

quais eventos mais o afetaram – dores, alegrias, amores. Será a pungência das 

memórias que marcaram de fato alguma parte da vida do escritor que servirá para 

impulsioná-lo a registrar sua história em texto. Curi (2013) informa-nos que a 

autobiografia trabalha a favor de resgatar os fatos do esquecimento. Segundo ele, o 

sujeito moderno vive uma realidade que o impele a esquecer, uma vez que observa 

a si e a sua realidade de forma natural e artificial. Essa artificialidade é gerada pelo 

anseio de novos bens de consumo. Os confortos oriundos da tecnologia alteram 

fortemente a sua relação com o tempo, bem como com o espaço, fazendo este viver 

em um contexto alienante, suplantando as observações ao seu redor de forma 

natural. É nesse processo, entre pensar e logo em seguida dispersar esse 

pensamento, que o sujeito necessita de algo que o reconecte, que traga à tona 

alguma recordação. E, dentre as recordações, algumas podem ser traumáticas. 

Segundo Santos (2006), a autobiografia poderia ser percebida como um 

esforçar-se para dominar os estímulos provenientes do trauma. Dessa forma, em 
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Feliz ano velho, a presença do trauma, que talvez pudesse ter contornos 

desproporcionais na intimidade do autor, ganha uma nova significação, ao ser 

vertida em autobiografia. Os traumas, enquanto repetição literal que atingem 

involuntariamente outras lembranças, ao serem explanados textualmente, 

asseguram a Marcelo a elaboração de meios que lhe permitam explicitá-los, 

expurgá-los. Narrar o trauma e o gênero autobiografia podem, dessa forma, manter 

correlações entre si. Quem narra um acontecimento traumático quer que sua 

intimidade, de alguma forma, chegue ao leitor com uma mensagem de 

sobrevivência. E, ao findar a escrita, espera que esta lhe possibilite um efeito 

curativo. Já a autobiografia, principalmente pela perspectiva de Phillipe Lejeune 

(2008) , traz, em seu conceito de pacto autobiográfico, alguém que, enquanto autor-

narrador-personagem, se propõe a relatar fatos que são, de alguma maneira, 

importantes para si, endereçando-os ao leitor com um caráter de verdade.  

Marcelo quer endereçar, em Feliz ano velho, a sua experiência traumática, 

algo muito particular e verdadeiro, ao leitor. Sua escrita contém o máximo de 

verdade, é transparente. Seu relato traumático vai além do seu acidente físico, como 

bem sabemos. Sua família já tomou conhecimento da morte de Rubens Paiva, por 

isso sua narrativa assume um caráter de denúncia frente ao Estado ditatorial. O 

gênero literário adotado, a autobiografia, possibilita, pelo pacto autobiográfico entre 

o autobiógrafo e o leitor, tornar as memórias dessas vivências vertidas no texto, 

além de críveis, verdadeiras. O caráter de verdade da autobiografia permite que o 

leitor estabeleça um olhar, além da leitura de um livro de ficção, alcançando, na 

materialidade textual, elementos de um construto da materialidade histórica. Sendo 

assim, no momento em que Marcelo passa a narrar sua história, nós a tomamos 

como verídica, entendo-a e discutindo-a de maneira crítica. 

Feliz ano velho, pelo pacto autobiográfico, é tomado como um texto no qual 

as situações narradas pelo autor são tratadas como verdadeiras, evidenciando ao 

leitor o caráter de denúncia. O trauma de Marcelo de ter perdido seu pai naquele 

momento histórico não se restringiu somente a ele. Eunice Paiva e suas filhas, suas 

primas, tias, outros parentes, amigos, também sofreram o desaparecimento. Logo o 

leitor conclui que outras famílias também vivenciaram traumas semelhantes, 

delineando um painel histórico que, ao mesmo tempo em que é individual, também é 

coletivo. Como bem sabemos, fatos relacionados às vítimas da ditadura militar 

foram, por um longo tempo, negligenciados pela história oficial, cabendo a 
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estudiosos, pesquisadores, entre outros, de uma forma alternativa, buscar 

informações em fontes não oficiais, como textos literários, no intento de construir um 

relato sobre as vivências de uma parte do povo que sofreu durante essa época, sem 

poder mostrar o seu lado da história ou, muitas vezes, sem receber apoio para 

poderem explicitar sua dor.    

 Durante algum tempo, em nosso país, apesar da escassez de relatos nas 

fontes oficiais sobre os desmandos cometidos pelo regime militar, houve uma 

resistência por parte dos pesquisadores em aceitar outras áreas, outras fontes, 

como dados históricos. Esses historiadores viviam à sombra do método “puro” de se 

conceber a história, operando em uma busca documental, negligenciando outras 

informações e, por conseguinte, nesse caso, priorizando o discurso de uma elite. De 

acordo com Martins (2015), em meados dos anos 90, cinco anos após o fim do 

governo ditatorial, começou a estruturar-se um diálogo entre história e literatura 

dentro do cenário brasileiro, com o intuito de expandir os estudos relativos à ditadura 

militar. Nesse diálogo, foram buscadas maneiras de se compreender uma parte que 

a historiografia, a história da ordem, fixa, deixava de lado. Para esclarecer um pouco 

mais as possibilidades de diálogo entre literatura e história, buscamos dois teóricos 

que desenvolveram suas pesquisas entrelaçando as duas áreas para nos dar 

suporte: Walter Benjamin, já citado nessa pesquisa, e Karel Kosik. De um lado, 

tomaremos emprestado o conceito de história de Benjamin, de outro, discutiremos a 

perspectiva de Kosik, que trabalha dialeticamente a gênese e a validade de uma 

obra de arte como um espaço para pensar o historicismo.  

Kosik (2002), na parte de seus estudos que compreende a metafísica da 

cultura em que discorre sobre historicidade e mau historicismo, nos informa que a 

obra de arte tem um potencial de historicidade inerente. Ao observar tanto a gênese 

quanto a validade da obra, o estudioso declara que, a todo momento, obras de artes 

estão surgindo, mas nem todas perduram pelo tempo, além de suas condições de 

produção. O que validará a essência da obra é o tanto que ela tem de verdade na 

historicidade que emana dela, sendo essa verdade “a realidade histórico-social 

entendida como unidade de gênese e reiteração no desenvolvimento e na realização 

da relação do sujeito como o objeto como especificidade na existência humana” 

(KOSIK, 2002, p.141). Sob essa perspectiva, o potencial de uma obra considerada 

antiga pela sociedade reside em poder dialogar com qualquer época, que não seja 

somente a dela. O que gera esse potencial do seu conteúdo é que este nunca 
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permanece datado, mesmo que parta, como bem sabemos, de um objeto marcado 

temporalmente. O grau de historicidade da obra mostrará a todo leitor, que entrar em 

contato com ela, algo sempre novo, promovendo sempre uma nova forma de ver 

esse passado. É como se a obra tivesse esse poder de sempre se renovar (gênese) 

e de perdurar sua historicidade (validade). Ao associarmos as considerações de 

Kosik (2002) com Feliz ano velho, percebemos que esta, mesmo tendo sido 

publicada há décadas, segue nos trazendo informações importantes sobre um 

período histórico conturbado: a ditadura militar. Alguns fatos que a autobiografia 

apresenta podem ser novos para vários leitores, uma vez que muitos, no presente, 

não sabem o que foi a ditadura militar, ou não sabem explicar exatamente o que foi. 

Outros acham que é um assunto que deve permanecer no passado. Para os leitores 

que tenham conhecimento sobre esse período histórico, a narrativa pode funcionar 

como uma oportunidade de ressignificação de seus saberes. Entretanto, seguindo o 

pensamento de Kosik (2002), a ação de ressignificação somente será executada por 

um leitor que consiga entender a obra em seu contexto histórico, percebendo o 

potencial de verdade que ela traz ao presente. Dessa forma, uma obra pode exercer 

no leitor, enquanto práxis, um papel de transformação, ao mesmo tempo em que 

oferta elementos para que ele possa construir o conhecimento. Tomar conhecimento 

dos fatos ocorridos pela autobiografia, provavelmente levará o leitor a procurar 

outras fontes de evidências, outros meios de conhecimento para comprovar e validar 

o teor de verdade lançado pela obra. Ao buscar conhecimento fora da obra, a 

verdade ficará mais clara, promovendo o diálogo do passado com o presente.       

Feliz ano velho serve de testemunho tanto para sua época de origem quanto 

para a atualidade, garantindo seu potencial de historicidade. Para Kosik (2002), a 

historicidade de uma obra será percebida quando o leitor ver no conteúdo desta um 

caráter documental de valor histórico que traz em sua mensagem um testemunho: 

“se a verdade da obra consiste na situação determinada, a obra sobrevive apenas 

porque e enquanto é testemunho da situação” (KOSIK, 2002, p.141). Segundo o 

teórico, no momento em que colocamos nossos olhos sobre a obra, temos que 

compreender o seu tempo, situá-la nele, observando em qual sociedade ela foi 

concebida, a fim de descobrir qual testemunho esta manifesta. Ao tomar 

conhecimento do contexto de origem da obra, não devemos encarar seu conteúdo 

exclusivamente como um testemunho de um tempo, mas sim percebê-lo como 

duplo: “a obra é ou acaba sendo um elemento constitutivo da existência da 
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humanidade, de uma classe, de um povo” (KOSIK, 2002, p.141). As especificidades 

da obra não podem ser reduzidas ao determinado, ao que nunca mais pode se 

repetir; a obra está em sua autenticidade enquanto historicismo de ser um 

documento que brota de uma capacidade de concretizar-se, de perdurar uma 

sobrevivência. Isso nos leva a pensar na importância de características universais 

vindas de Feliz ano velho: o contestatório, da luta por valores de liberdade e 

democracia, o posicionamento contra a impunidade estatal, a construção de um 

manifesto de sobrevivência carregado de verdade que coloca o leitor à reflexão por 

enxergar o período ditatorial duplamente: de um lado, sensibilizando-se com as 

dores de Marcelo Rubens Paiva e de sua família, reconhecendo, na obra, a 

realidade daquela época; e de outro, vendo, em nosso presente, ainda os ecos dos 

traumas daquele período.  

Para Kosik (2002, p. 142), a vida da obra diz respeito a alguma coisa inerente 

a ela, mas também a alguma coisa que vive fora dela e a ultrapassa: “a eficácia da 

obra de arte não consiste numa propriedade física de objetos, livros, imagens ou 

estátuas, como objetos naturais ou elaborados; é um específico modo de existência 

da obra como realidade-humano-social”. A obra de arte não vive parada num tempo. 

Vive em sua totalização, em sua época e no valor que ela provoca como mudança 

no presente, “num contínuo reavivar-se” KOSIK, 2002, p.143). A vida da obra não é 

autônoma, ela não pode ficar pelos cantos da falta do conhecimento, há de se 

possibilitar esse valor que a obra emana a partir de sua interação, recíproca, com a 

humanidade.  

Outro teórico que também discorre sobre a verdadeira (vamos chamá-la de 

globalizante) forma de se conceber a história dos fatos é Walter Benjamin. No texto 

“Sobre o conceito da história”, presente no livro Magia, Técnica, arte e política, esse 

autor informa-nos que há um passado bem distante dos eventos registrados pelos 

discursos de ordem e que isso deve suscitar no pesquisador uma curiosidade, pois 

esse passado se apresenta com um quê de mistério. Conforme Benjamin (1987), a 

narrativa dos fatos históricos deve ser abordada sem menosprezar nenhum 

acontecimento, nem de onde ele vem, pois a historiografia já fez a sua parte em 

suplantar várias vozes silenciadas. Assim, grandes ou pequenos acontecimentos 

serão valorizados e estudados de uma forma que garanta uma transformação do 

conhecimento gerado pela dialética do presente, observando, com bastante 

acuidade, a historicidade que emana do texto: 
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A verdadeira imagem do passado perpassa veloz. O passado só se 

deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente no 

momento em que é conhecido. Esse trabalho de articular 

historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato 

foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo (BENJAMIN, 1987, p. 224). 

 

Tanto Kosik quanto Benjamin, ambos materialistas dialéticos, atestam a 

importância de reconhecer os acontecimentos do passado e o que deles pode 

resultar enquanto processo de revisão e/ou manutenção da história. Ambos 

concordam na cata de documentos, os quais a história dispuser, sejam eles fontes 

oficiais ou não. O pesquisador, como disse Benjamin, deve ser curioso para 

conseguir que o passado seja descortinado e entendido. Sob essa perspectiva, Feliz 

ano Velho pode ser tomado como uma obra que possibilita uma zona de intersecção 

de saberes, de diálogo, entre literatura e história. Por ser uma autobiografia, o pacto 

autobiográfico que ela estabelece já lhe credita um caráter de verdade, o que lhe 

permite ser uma fonte de consulta que remete ao passado. Mas esse não é um 

passado estanque, pois, ao reconhecermos o historicismo enquanto uma 

característica imanente da obra, percebemos que esta propõe uma reatualização de 

seu conteúdo no presente. A narrativa de Marcelo Rubens Paiva, a priori, vinculada 

ao seu contexto de origem, no qual estabelece, primeiramente, o relato de seu 

trauma físico, mas que em uma leitura alegórica nos permite encontrar uma postura 

de denúncia de um povo frente à violência repressiva da ditadura militar brasileira, 

pode ser deslocada de seu contexto de produção, construindo, em momentos 

posteriores, outras/ novas significações, uma vez que sua existência se dá no tempo 

através da interação da obra com o público leitor. Conhecer a origem da obra, o 

contexto que a inspirou, permite-nos observar o potencial que essa história tem de 

transmissibilidade enquanto testemunho tanto para o seu momento histórico quanto 

para o presente. Nossa leitura crítica de Feliz ano velho, portanto, somente tem 

efeito, de acordo com a teoria do materialismo dialético, se vincularmos esta obra a 

uma interação com a atualidade, vendo na força do seu testemunho um documento 

histórico.    

O apelo que vem do passado é de uma sociedade que sofreu pela falta da 

garantia de liberdade gerada por um tipo de estado totalitário. Como bem 

explicamos em outro momento, de 1964 a 1985, houve o emprego por parte dos 

militares de métodos atrozes para controlar a sociedade, acarretando no uso 
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desproporcional de violência, o qual alcançou o ápice entre os governos dos 

generais Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Por isso, ao retomarmos os 

acontecimentos do período ditatorial, percebemos que são imprescindíveis os 

estudos historicistas e a resistência provocada por esses estudos. O apelo de Feliz 

ano velho vem, em nossa realidade atual, na forma de choque, uma vez que colide 

com várias discussões sobre ditadura militar desenvolvidas a partir de 2010, tendo 

em uma parte da população o desejo manifesto do retorno da ditadura. Não vamos 

nos aprofundar nesse tema neste estudo, sendo esse um assunto para pesquisas 

posteriores.  

Essa última década configura-se pela expansão da inclusão digital, 

promovendo o acesso sem precedentes a materiais de todos os tipos através de 

meios tecnológicos, com a proliferação de smartphones, computadores etc. No 

entanto, por outro lado, temos a falta de iniciativa de políticas públicas para realizar 

o resgate da memória das vítimas da ditadura militar, a não indenização dessas 

mesmas vítimas, a redução desse assunto no meio audiovisual, etc., criando um 

quase apagamento social dos traumas vivenciados nessa época. Essas atitudes 

podem ser relacionadas com a afirmação de Avelar (2003) de que o mercado vê no 

passado um lugar vazio e, por isso, um tempo a ser evitado. Se o mercado ignora o 

passado, é na arte, com seu caráter historicista, que se encontra a oportunidade de 

atualização desse passado, residindo aí a importância da promoção de uma leitura 

crítica como a que realizamos de Feliz ano velho. 
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Com o término das ditaduras militares latino americanas, milhares eram as 

vítimas diretas e indiretas dos mandos e desmandos do governo. Estas, com a 

expectativa de verem seus agressores punidos ou de, pelo menos, receberem 

alguma forma de ajuda financeira ou psicológica por parte do Estado, tiveram suas 

esperanças frustradas. O Estado permaneceu/permanece omisso. Tal postura 

negligente pode acarretar em formas atualizadas de traumas. Rodríguez e Espinoza 

(2006, p. 163) defendem que a população chilena que sofreu durante a ditatura 

militar vivenciou um novo trauma quando se viu mais uma vez sem representação 

no momento em que o país voltou a se tornar uma democracia. Os autores 

evidenciam que os males advindos dessa “orfandade” ocasionada pela falta de 

atitude política seria uma das etapas de um processo contínuo da traumatização 

sequencial11. Na Argentina, de acordo com Fernandes (2010, p. 1675), durante o 

mandato do primeiro presidente civil, Raul Alfosín, foram criados aparatos estatais 

reparatórios sobre crimes ocorridos na época militar, tais como a Comissão Nacional 

de Desaparecidos (CONADEP) e a Comissão da Verdade, que, por meio de 

pesquisas, lançaram o célebre relatório Nunca Más, o qual trouxe à tona denúncias 

comprovadas de crimes de terror realizados pelo Estado. Em 1985, os argentinos e 

a comunidade internacional assistiram ao julgamento de membros de juntas militares 

por atrocidades e crimes de terror, sendo que dois militares, Jorge Rafael Videla e 

Emilio Eduardo Massera, receberam punição estatal e foram condenados à prisão 

perpétua.  

 Segundo o documento desenvolvido e aprovado pelas Nações Unidas em 

dezembro de 2005, Princípios e Diretrizes Básicos sobre o Direito das Vítimas de 

Violações Manifestas das Normas Internacionais de Direitos Humanos e de 

Violações Graves do Direito Internacional Humanitário a Interpor Recursos e Obter 

Reparações, em situações assim, os Estados têm de agir contra aqueles que 

violaram os direitos humanos e, também, têm a obrigação de fazer esforços 

reparatórios em prol das vítimas, tais como pagamentos de indenizações, restituição 

dos direitos legais, criação de programas assistenciais e a oferta de todo o apoio 

                                                             
11  De acordo com Rodríguez e Espinoza (2006, p. 163), o processo traumático pode perdurar 
pelo tempo, podendo, inclusive, agravar-se quando não ocorre um processo de reparação. 
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médico necessário (MERZAROBBA, 2010, p. 117). Contudo, no Brasil, seis anos 

antes de voltar a ser um Estado democrático, em 1979, foi promulgada a Lei de 

Anistia, em vigor até os dias atuais. Tal lei consistiu no comum acordo entre o 

governo e a oposição a fim de perdoar, de um lado, os perseguidos políticos e 

exilados por conta da repressão militar e, de outro lado, silenciar os crimes 

cometidos por torturadores, como se passasse uma borracha em quinze anos de 

história por meio de um: 

[...] rito institucional de consenso (que) pretendeu forçar uma 

unanimidade de vozes e condutas em torno da racionalização da 

política [...]. A oposição entre a razão política pacificadora e as 

memórias doloridas da repressão obstrui a expressão pública da dor 

e reduz a memória às emoções, acabando por construir um novo 

espaço social justamente sobre a negação do passado. (TELES, 

2010, p. 14). 

 

Assim, o que se viu por muitos anos, já dentro do Estado democrático 

brasileiro, foi a omissão do governo em dar suporte às vítimas, indo desde a 

ausência de atendimento das necessidades básicas até o descompromisso em 

direcionar agentes do processo ditatorial, como torturadores, a julgamento por 

crimes de terror. A criação da Comissão da Verdade, em 18 de novembro de 2011, 

no governo presidencial de Dilma Rousseff, possibilitou um repensar, ainda que 

tímido, das autoridades em relação a medidas reparatórias, apesar de não ter um 

caráter punitivo em relação aos torturadores. O foco da Comissão foi priorizar 

investigações referentes ao grande contingente de desaparecidos, contribuindo para 

o reconhecimento de que o Estado, nesse período histórico, violou os direitos 

humanos. Porém ainda é pouco.  

Se o governo não foi capaz de fornecer meios de superação dos traumas, é 

necessário que estes sejam buscados em outros lugares. Aqui, entra a literatura. 

Como vimos ao longo do texto, narrar o trauma pode funcionar como uma espécie 

de terapia, ajudando a vítima a compreender o que aconteceu. Ao abordar a 

situação traumática pelo viés literário, há a externalização da dor em um movimento 

de exteriorização e compartilhamento de memórias. No caso dos traumas ditatoriais, 

o processo de relato literário assumiu, no cenário brasileiro, ainda uma outra 

importante função: atuar como uma fonte histórica sobre o período. Conforme 

discutimos nesse estudo, as memórias são sempre coletivas, entretanto a seleção 

de memórias que vão integrar a versão da história tomada como oficial e 
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reproduzida nos livros é realizada a partir do interesse das classes dominantes. 

Considerando que o golpe de 1964 e o governo ditatorial que o seguiu foram 

apoiados pela classe alta brasileira, as narrativas sobre a ditadura militar que 

formam parte da historiografia oficial não contemplam os episódios de tortura, o 

desaparecimento e morte de inúmeros cidadãos e nem a dor de suas famílias e 

amigos que foram obrigados, muitas vezes, a conviver com a incerteza sobre o 

destino de seu ente querido. É a literatura que se ocupa desses relatos. 

Expressas sob a forma de diferentes gêneros literários, as narrativas do 

trauma compõem um acervo de consulta que apresenta dados que a historiografia 

desconsiderou, ofertando ao público uma amplitude de visões sobre o mesmo 

evento histórico. Feliz ano velho é uma dessas obras. A autobiografia de Marcelo 

Rubens Paiva leva em conta, de forma central, dois traumas: o trauma físico e o 

trauma psicológico. O primeiro, decorrente de um acidente quando o autor era 

jovem, gerou sérias sequelas, tornando-o tetraplégico, inicialmente, e, depois, 

paraplégico. A partir dessa limitação, o ato de escrever surgiu como uma terapia em 

dois sentidos: para recuperar os movimentos das mãos e dos braços e para 

recuperar seu trauma narrativamente, revendo-o sob outro prisma, em uma tentativa 

de superá-lo. Nesse processo de recriação literária de suas vivências, vem à tona, 

em meio às suas memórias o segundo trauma: o desaparecimento e morte de seu 

pai. Esse segundo trauma, individual ao princípio, é tomado por nós como algo 

coletivo. Sua coletividade se explica por dois motivos. Primeiramente, o 

desaparecimento e morte do ex-deputado Rubens Paiva não foi um episódio isolado 

no período ditatorial. Inúmeras famílias passaram pela mesma dor, o que aproxima o 

trauma de Marcelo de tantos outros. Em segundo lugar, porque Marcelo deu voz a 

um grande contingente de indivíduos traumatizados ou não que sofreu/ viveu/ tomou 

ciência dos mandos e desmandos do governo militar, abordando um assunto 

negligenciado pela historiografia oficial.        

A obra literária, como aponta Kosik (2002), carrega consigo um caráter 

historicista, o que permite sua sobrevivência através do tempo. Sua estrutura parcial, 

atualizada pelos leitores geração após geração, permite que seu conteúdo seja 

revisto sempre em um movimento de trazer o passado ao presente, propiciando uma 

reflexão sobre ele. Nesse caso, enquanto documento de seu tempo, a obra literária 

reflete a forma de seu autor de perceber a sociedade, ao mesmo tempo em que, 

enquanto produto da práxis humana, apresenta-se como um elemento constitutivo 
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da sociedade. Tal característica quando pensada em relação ao gênero 

autobiográfico, no qual se insere Feliz ano velho, deve agregar sobre si o caráter de 

verdade como marca essencial desse gênero. O pacto autobiográfico, delineado por 

Lejeune (2008), versa sobre o compromisso estabelecido, na autobiografia, entre o 

autor e o leitor, referente à fidelidade dos fatos com o real. Assim, Feliz ano velho 

além de ser uma oportunidade de MRP realizar uma terapia pessoal, através da 

narração de seu trauma; além de se constituir como uma forma de resgatar 

memórias esquecidas; além de ofertar um relato histórico sobre fatos 

desconsiderados pela historiografia oficial, assume, também, o papel de documento 

verídico, outorgado pelo pacto autobiográfico. Ao criarmos uma proposta de leitura 

alegórica para essa obra, tratamos de reforçar ainda mais o vínculo dela com o 

passado, elencando ruínas, que retiramos de sua materialidade textual, no intuito de 

presentificar o contexto no qual a narrativa se desenvolve, recuperando, assim, não 

apenas as ações, mas também o tempo e o espaço em que estas ocorreram. 

Ao final de nosso estudo, percebemos Feliz ano velho não apenas como a 

voz de um jovem paraplégico que recorreu à escrita como parte de suas atividades 

de Terapia Ocupacional e que, envolvido pela literatura, deu aos seus escritos o 

corpo de livro. Percebemos, sim, a obra como a voz de muitos que, calados pelo 

regime, paralisados em suas ações, sem amparo governamental, viram suas dores, 

suas perdas, seus traumas serem negligenciados, serem relegados ao 

esquecimento. A voz em Feliz ano velho clama por uma restituição, por uma punição 

não apenas para os homens que mataram Rubens Paiva, torturaram Eunice e sua 

filha, mas também para todos aqueles que, encobertos pela proteção política, 

praticaram atitudes tão violentas ao ponto de não terem coragem de assumi-las 

publicamente. Feliz ano velho é o texto que incomoda, é o texto que vem a público 

reclamar seu espaço, reclamar sua leitura, mesmo décadas depois de sua 

publicação, num anseio de evitar o esquecimento e de buscar a justiça para todas 

vítimas que hoje encontram-se relegadas às sombras da história.  

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

124 

REFERÊNCIAS 

 

ALMONACID, C. C. R. Bolaño e a representação ficcional da ditadura Pinochet. 
Literatura e Autoritarismo, Santa Maria - RS, v. 2, p. 182-192, 2010. 
 
ANTONELLO, D. F.; GONDAR, J. A escrita do traumático. Estudos da Língua(gem), 
v. 11, n. 1, Vitória da Conquista, p. 165-185, 2013. 
 
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil nunca mais. Petrópolis: Vozes, 1985. 
 
ARQUIVO NACIONAL. Série “Estrutura da repressão da ditadura militar” DOI-CODI.  
Disponível em: http://www.arquivonacional.gov.br/br/difusao/arquivo-na-historia/696-
doi-codi.html. Acesso em:  Acesso em: 20 set. 2017. 
 
AULER, I. C. F. Autobiografia. A promessa de um passado presente na linguagem. 
Anais do XXVI Simpósio Nacional de História. ANPUH - USP. São Paulo, 2011. 
 
AVELAR, I. Alegorias da derrota: a ficção pós-ditatorial e o trabalho de luto na 
América Latina. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. 
 
BANDEIRA, L. A. M. A CIA e a técnica do golpe de Estado. In: VALLE, M. R. do 
(org.). 1964 - 2014: Golpe militar, história, memória e direitos humanos. São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2014. p.11-27. 
 
BARROS, J. A. Memória e História – uma discussão conceitual. Tempos Históricos, 
Marechal Cândido Rondon, v. 14, p. 317-343, EDUNIOESTE, 2011. 
 
BENJAMIN, W. Obras Escolhidas, v. I – Magia e técnica, arte e política. Trad. de 
Sérgio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
______. Origem do Drama Barroco Alemão. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet. São 
Paulo: Brasiliense, 1984.  
 
BLUME, R. F. Herta Müller e o ensaísmo autobiográfico na literatura contemporânea 
em língua alemã. Pandaemonium Germanicum, São Paulo, v. 16, p. 48-78, 2013. 
 
BORGES, A. Alegoria redimida em Walter Benjamin. 212 f. Dissertação (Mestrado 
em estudos Literários) - Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários, 
Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012 
 
BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
Direito à Memória e à Verdade: Comissão Especial sobre mortos e desaparecidos 
políticos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. 
 
BUENO, Z. P. As harmonias padronizadas da juventude: a produção de um cinema 
juvenil brasileiro. Comunicação, mídia e consumo, São Paulo, v. 5, n.13, p. 41-69, 
jul. 2008. 
 
CÁCERES, S. Um teórico alemão na periferia do capitalismo: tempo presente, 



REFERÊNCIAS 

 

 

125 

Walter Benjamin e os estudos culturais britânicos na América Latina. Anais do 
Congresso Internacional de História, Universidade Estadual de Maringá, p. 1264-
1271, 2011. 
 
CALADO, E. A. F. Autobiografias de Simone de Beauvoir: sujeito, identidade, 
alteridade. 201 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em 
História, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. 
 
CALEGARI, L. C. Ditadura, trauma e expressões artísticas brasileiras: entre o 
passado e o presente. Nonada: Letras em Revista, Porto Alegre, v.1, n. 22, 2014. 
 
CANTARELLI, A. P. Alegoria e morte em "Pedro Páramo", de Juan Rulfo: O futuro 
em ruínas. 248 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 
Letras, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013. 
 
CAPACCHI, C. C. As letras de canção de Renato Russo e seu diálogo com a poesia 
dos anos 80. 128 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – Programa de 
Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2003. 
 
CARNEIRO, P. C. P. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública. 
Rio de Janeiro: Forense, 2000. 
 
CHAIM, A. R. M. A bola e o chumbo: futebol e política nos anos de chumbo da 
ditatura. 163 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 
 
COELHO, M. Sofrimento e tortura: Brasil (1964-1979) e Argentina (1976-1983). 255 
f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Integração da América 
Latina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
COMO morreu Rubens Paiva (a busca dos desaparecidos). Afinal, São Paulo, n. 46, 
jul. 1985. Disponível em: http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/recortes/ R08506.pdf. 
Acesso em: 13 jun. 2017. 
 
COMPAGNON, A. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. de Cleonice 
Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
 
CURI, F. A. Desenhos da memória: autobiografia e trauma nas histórias em 
quadrinhos. 211 f. Tese (Doutorado em Teoria e História Literária) – Instituto de 
Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013. 
 
DANIEL, H. Passagem para o próximo sonho. Rio de Janeiro: Codecri, 1982. 
 
______. Meu corpo Daria um Romance. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. 
 
______. Vida antes da morte/ Life before death. 2 ed. Rio de Janeiro: ABIA, 1994. 
 



REFERÊNCIAS 

 

 

126 

EDWARDS, D.; POTTER, J.; MIDDLETON, D. Toward of discursive psychology of 
remembering. The psychologist, Loughborough University of Technology. October, p. 
441-455, 1992.  
 
ELOYSA, B. Introdução. In: ELOYSA, B. (org.) I Seminário do grupo Tortura Nunca 
Mais: depoimentos e debates. Petrópolis: Vozes, 1987.  
 
FAZIO, R. A luta armada no Brasil, através do filme “O que é isso, companheiro?” de 
Bruno Barreto. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação do Instituto 
de História da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2003.  
 
FERENCZI, S. Reflexões sobre o trauma. In: Psicanálise IV. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 109-127. 
 
FERNANDES, A. C. B. O ataque ao corpo durante a ditadura militar brasileira. In: 
PADRÓS, E.; ALVES, C.; COMIN, D.; BAUER, C.; FERNANDES, A. I Jornada de 
Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos. Porto Alegre: APERS, 2011. p. 310-
318. 
 
FERNANDES, P. Ditadura militar na América Latina e o sistema interamericano de 
direitos humanos: (in)justiça de transição Brasil e Argentina. In: TRISTÁN, E.; 
GONZÁLEZ, P. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: Congreso 
Internacional. Santiago de Compostela, 2010. p. 1674-1692. 
 
FIGUEIREDO, J. Discurso ao receber a faixa presidencial das mãos do presidente 
Ernesto Geisel. 15 de março de 1979. Biblioteca – Presidência da República. 
Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidenc ia/ex-
presidentes/jb-figueiredo/discursos/1979/01.pdf/view. Acesso em: 20 out. 2017. 
 
FONSECA, Rubem. Feliz Ano Novo. In: Contos Reunidos. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1995. p. 365-371. 
 
FORTES, R. A imprensa e a transição para a democracia: uma análise do início da 
“Nova República”. Anais do Terceiro Encontro Nacional da Rede Alfredo de 
Carvalho, Novo Hamburgo, 2005. CD-ROM. 
 
FREUD, S. Além do princípio de prazer. In: ______. Além do princípio de prazer. Rio 
de Janeiro: Imago, 1996. p. 11-75. (Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, 18). 
 
FUCHS, S. M. S.; PEIXOTO JÚNIOR, C. A. Sobre o trauma: contribuições de 
Ferenczi e Winnicott para clínica psicanalítica. Tempo Psicanalítico, v. 46, n. 1, Rio 
de Janeiro, p. 161-183, 2014. 
 
FUKS, M. P. Trauma e dessubjetivação. Boletim online. Departamento de 
Psicanálise. Jornal digital dos membros, alunos e ex-alunos, n. 13, jun. 2010. 
Disponível em: http://www.sedes.org.br/Departamentos/Psicanalise/boletim/noti 
cias_departamento5.html. Acesso em: 20 set. 2017. 
 
GABEIRA, F. O que é isso, companheiro? São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 



REFERÊNCIAS 

 

 

127 

 
GAGNEBIN, J. M. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 34, 2006.  
 
______. História e narração em Walter Benjamin. São Paulo: Perspectiva, 1999. 
 
GASPARI, E. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
______. A ditadura acabada. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2016.   
 
GESTEIRA, L. A. M. G. A guerra fria e as ditaduras militares na América do Sul. 
Scientia Plena, v.10, n.12, Aracaju, p. 1-20, 2014.  
 
GIANNAZI, C. A doutrina de segurança nacional e o milagre econômico (1969-
1973). São Paulo: Cortez, 2014. E-book. 
 
GINZBURG, J. Escritas da tortura. Diálogos latino-americanos; n. 3, Aarhus – 
Dinamarca, p. 131-146, 2001. 
 
GOMES, R. C. Eu, por exemplo... uma reflexão sobre autobiografia precoce. O Eixo e 
a Roda: Revista de Literatura Brasileira, n. 6, p. 197-217, Belo Horizonte, 1988. 
 
GRANGEIRO, A. C. C. Tempo e memória na ficção de William Faulkner. 240 f. Tese 
(Doutorado em Letras e Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, 2011. 
 
HALBWACHS, M. A memória coletiva. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1990.  
 
HILÁRIO, J. R. N. A maça triangular e os romances brasileiros nos anos 70: 
violência e resistência. 117 f. Dissertação (Mestrado em Literatura) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 
 
JAQUES, A. A. B. Crueldade, barbárie e trauma: um estudo sobre a guerra. 131 f. 
Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, 
Saúde e Sociedade, Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro, 2009. 
 
JUNKES, L. O processo de alegorização em Walter Benjamin. Anuário de Literatura, 
n. 2, Florianópolis, p. 125-137, 1994. 
 
KALINOSKI, S. F. As cicatrizes da censura: memória, melancolia e fragmentação na 
ficção brasileira pós-64. 160 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-
Graduação em Letras, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, Frederico Westphalen, Brasil, 2011.  
 
KOSIK, K. Dialética do concreto. Trad. de Célia Neves e Alderico Toríbio. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
 
KOTHE, F. R. A alegoria. São Paulo: Ática, 1986. 
 
LARA, M. M. O ponto de inflexão da operação Condor: o assassinato de Orlando 



REFERÊNCIAS 

 

 

128 

Letelier. Relações Internacionais, v. 2, n. 3, João Pessoa, p. 22-37, 2014. 
 
LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Editora Unicamp, 1990.  
 
LEE-MEDDI, J.  Marcelo Rubens Paiva em Santos (1984). Disponível em: 
https://jeocaz.wordpress.com/2008/04/17/marcelo-rubens-paiva-em-santos-1984-
por-jeocaz-lee-meddi/. Acesso em: 20 set. 2017. 
 
LEJEUNE, P. O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet. In: NORONHA, J. M. 
G. (org.). Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.  
 
LOUZEIRO, José. Aracelli, meu amor. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976. 
 
MACARINI, J. P. A política econômica do governo Costa e Silva 1967-1969. Revista 
de Economia Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 453-489, set./dez, 2006. 
 
MACRAE, E.; SIMÕES, J. A. Rodas de fumo: o uso da maconha entre camadas 
médias. Salvador: EDUFBA; UFBA/CETAD, 2004. (Coleção Drogas: Clínica e 
Cultura). 
 
MAIA, M. S. Extremos da alma: dor e trauma na atualidade e clínica psicanalítica. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 
 
MARQUARDT, E. A ética do abandono: César Aira e a nova escritura. 340 f. Tese 
(Doutorado em Literatura) – Programa de Pós-Graduação em Literatura, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 
 
MARTINS, G. M. C. O uso de literatura como fonte histórica e a relação entre 
Literatura e História. Anais do VII Congresso Internacional de História, XXXV 
Encuentro de Geohistoria Regional e XX Semana de História, Universidade Estadual 
de Maringá, p. 3889-3901, 2015. 
 
MARTINS, R. C. Ditadura militar e propaganda política: a revista Manchete durante o 
governo Médici. 195 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais, Centro de Educação e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 1999. 
 
MEINERZ, A. Concepção de experiência em Walter Benjamin. 81 f. Dissertação 
(Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.  
 
MEZAROBBA, G. O processo de acerto de contas e a lógica do arbítrio. In: TELES, 
E.; SAFATLE, V. (orgs.). O que resta da ditadura? A exceção brasileira. São Paulo: 
Boitempo, 2010. p. 109-119.  
 
MIRANDA, W. M. Corpos escritos: Graciliano Ramos e Silviano Santiago. 2ª ed. São 
Paulo: Edusp; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1992. 
 
MOTA, R. Deputado Rubens Paiva cassado e morto (2). A Tribuna, Santos, 20 jan. 
2011. Disponível em: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0285z10.htm. Acesso 



REFERÊNCIAS 

 

 

129 

em: 04 set. 2017. 
 
NEVES, D. M. Alegorias da modernidade em Murilo Mendes: culturas em trânsito. 
237 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. 
 
NIEDERAUER, S. P. Ao viés da história: política e alegoria no romance de Erico 
Verissimo. 229 f. Tese (Doutorado em Teoria da Literatura) – Programa de Pós-
Graduação em Letras, Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 
 
OLIVEIRA, L. Ditadura Militar, Tortura e História. A “vitória simbólica” dos vencidos. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 26, n. 75, p. 7-25, fev. 2011. 
 
OLIVEIRA, M. T. Trauma, repetição e pulsão de morte: negatividade necessária. 147 
f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2014. 
 
PACE, A. A. B. C. Lendo e Escrevendo Sobre o Pacto Autobiográfico de Philippe de 
Lejeune. 172 f. Dissertação (Mestrado em Letras Modernas) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
PADRÓS, E.; TELES, E. L. A. Democracia e estado de exceção no Brasil. In: 
PADRÓS, E.; ALVES, C.; COMIN, D.; BAUER, C.; FERNANDES, A. I Jornada de 
Estudos sobre Ditaduras e Direitos Humanos. Porto Alegre: APERS, 2011. p. 14-17. 
 
PAIVA, M. R. O tiro no pé. O Estadão, São Paulo, 24 out. 2015. Disponível em 
http://jornalggn.com.br/noticia/o-tiro-no-pe-por-marcelo-rubens-paiva. Acesso em: 12 
out. 2017. 
 
PAIVA, M. R. Blecaute. São Paulo: Brasiliense, 1986.  
  
______. Ua:Brari. São Paulo: Brasiliense, 1990. 
 
______. Bala na agulha. São Paulo: Siciliano, 1992. 
 
______. As fêmeas. São Paulo: Siciliano, 1994. 
 
______. Não és tu, Brasil. São Paulo: Mandarim, 1996. 
 
______. Humanismo X Individualismo: Os dois grandes paradoxos do Santa. Folha 
de São Paulo, sábado, 14 de setembro de 2002.  
 
______. Malu de bicicleta. São Paulo: Objetiva, 2003. 
 
______. O Homem Que Conhecia as Mulheres. São Paulo: Objetiva, 2006.  
 
______. A segunda vez que te conheci. São Paulo: Objetiva, 2008.  
 



REFERÊNCIAS 

 

 

130 

______. As Verdades Que Ela Não Diz. São Paulo: Foz, 2012. 
 
______. Um drible, dois dribles, três dribles – Manual do craque cidadão. São Paulo: 
Companhia das Letrinhas, 2014. 
 
______. Ainda estou aqui. São Paulo: Alfaguara, 2015. 
 
______. Feliz ano velho. 2 ed. São Paulo: Alfaguara, 2015. 
 
______. O menino e o foguete. São Paulo: Coleção de Livros Timeline – Kidsbook 
Itaú Criança, 2016.  
  
______. O escritor e diretor de teatro fala sobre a vontade de ser pai, casamento, 
sexo. Revista Trip. Edição 113. São Paulo, Trip Editora, 14 set. 2011. Disponível em: 
https://revistatrip.uol.com.br/tpm/marcelo-rubens-paiva. Acesso em: 16 dez. 2017. 
 
______. Marcelo Rubens Paiva recusa prêmio do Ministério da Cultura: “Aceitaria se 
fosse de um governo eleito”. Revista Fórum (online). 12 out. 2016. Disponível em: 
https://www.revistaforum.com.br/marcelo-rubens-paiva-recusa-premio-do-ministerio-
da-cultura-aceitaria-se-fosse-de-um-governo-eleito/. Acesso em: 16 dez. 2017. 
 
______. Programa Roda Viva, TV Cultura, São Paulo, 08 dez. 1997. Disponível em: 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/128/entrevistados/marcelo_rubens 
_paiva_1997.htm. Acesso em: 15 fev. de 2017.  
 
______. Descubra o que o escritor Marcelo Rubens Paiva queria saber aos 21 anos. 
O Estadão, São Paulo, 30 jul. de 2013. Disponível em: http://educa 
cao.estadao.com.br/noticias/geral,descubra-o-que-o-escritor-marcelo-rubens-paiva-
queria-saber-aos-21-anos,1058802. Acesso em: 02 jan. 2018. 
 
PAIVA, M. R.; NASCIMENTO, C. T. Meninos em fúria. São Paulo: Alfaguara, 2016. 
 
PENIDO, S. Walter Benjamin: a história como construção e alegoria. O que nos faz 
pensar, v. 1, n. 1, Rio de Janeiro, p. 61-70, 1989. 
 
PERETI, E. As Ruínas e o Condor: breves escritos sobre alegoria, memória e 
ausência. 208 f. Tese (Doutorado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 
Letras, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2015. 
 
PERÓN, P. R. Considerações teóricas ferenczianas sobre o trauma. Psicologia 
Revista, v. 16, n.1 e 2, São Paulo, p. 13-27, 2007. 
 
PIGLIA, R. Respiração artificial. Trad. de Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. 
 
PORTAL DA LEGISLAÇAO. Atos Institucionais. In: Presidência da República.  
Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-
historica/atos-institucionais. Acesso em: 30 set. 2017. 
 



REFERÊNCIAS 

 

 

131 

QUEVEDO, W. A. Notas sobre narração e experiência em Walter Benjamin. Anuário 
de literatura, v.13, n 2, Florianópolis, p. 98-117, 2008. 
 
REIS, R. J. Metodologia de Terror de Estado no sequestro e cárcere dos uruguaios 
Lilián Celiberti e Universindo Rodríguez Díaz (1978-1983). Antíteses, v. 2, n. 4, 
Londrina, p. 915-935, 2009.  
 
RESENDE, V. H. O Rock Rural de Sá, Rodrix & Guarabyra: romantismo 
contracultural no Brasil dos anos 1970. 143 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de São João Del-
Rei, São João Del-Rei, 2013. 
 
RIBEIRO, D. F. A Anistia Brasileira: antecedentes, limites e desdobramentos da 
ditadura civil-militar à democracia. 130 f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2012. 
 
RIBEIRO, L. P. A. Autobiografia visual: Para além da busca de sentido. 92 f. 
Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Literatura, 
Cultura e Contemporaneidade, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2014. 
 
RODRÍGUEZ, C; ESPINOZA, A. A Memória enquistada: uma aproximação ao 
trauma transgeracional. Caderno de Ciências Humanas – Especiaria, v. 9, n. 15, 
Ilhéus, p. 159-180, 2006.   
 
ROIG, J. A. K. A autobiografia de Erico Veríssimo: a consciência do fazer literário. 91 
p. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Universidade Federal de Rio Grande, Rio Grande, 2010. 
 
ROLLEMBERG, M. C. Um circo de letras: a Editora Brasiliense no contexto sócio-
cultural dos anos 80. Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, Natal, 2008. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers 
/nacionais/2008/resumos/R3-2063-1.pdf. Acesso em: 20 nov. 2017. 
 
ROSA, J. R. A História como luto: notas sobre Dominick LaCapra e Jörn Rüsen. Anais 
do II Congresso Internacional de História – UEPG – UNICENTRO, Ponta Grossa, 
2015. 
 
SADDI, F. C. Estado e federalismo no Governo Geisel: uma análise do federalismo 
na gênese da transição política brasileira. 153 f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
Política) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1999. 
 
SAER, J. J. Ninguém, nada, nunca. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 
SALES, J. R., História do Partido Comunista do Brasil (PCdoB): um balanço 
bibliográfico. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 9, n. 21, p. 290‐311, 
maio/ago. 2017.  
 



REFERÊNCIAS 

 

 

132 

SANTOS, D. R. Autobiografia e julgamento em feliz ano velho, de Marcelo Rubens 
Paiva. 112 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 
Letras: Estudos Literários, Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de 
Fora, Juiz de Fora, 2006.  
 
SANTOS, J. S. A atuação das tendências políticas no Movimento Estudantil da 
Universidade de São Paulo (USP) no contexto da Ditadura Militar dos anos 70. 112 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais, Universidade Estadual Paulista / UNESP, Marília, 2010. 
 
SÃO PAULO. Comissão da verdade do estado de São Paulo “Rubens Paiva”. 
Infância Roubada, Crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil. Assembleia 
Legislativa. São Paulo: ALESP, 2014. 
 
SEGATTO, J. A. Crise política e derrota da democracia. In: VALLE, M. R. do (org.). 
1964 - 2014: Golpe militar, história, memória e direitos humanos. São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2014. p. 41-63.  
 
SELIGMANN-SILVA, M. Grande Sertão: veredas como gesto testemunhal e 
confessional. Alea: Estudos Neolatinos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 130-147, 2009. 
 
______. Narrar o trauma - A questão dos testemunhos de catástrofes históricas. 
Psicologia Clínica, v. 20 n. 1, Rio de Janeiro, p. 65-82, 2008. 
 
SILVA, B. P. S. Geração Coca-Cola: escrita de si, memória e cultura jovem em Feliz 
Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. 123f. Dissertação (Mestrado em História) – 
Programa de Pós-Graduação em História do Centro de Ciências Humanas, Letras e 
Artes. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 
 
SILVA, D. O caso Rubem Fonseca: violência e erotismo em Feliz Ano Novo. São 
Paulo: Alfa-Ômega, 1983. 
 
SIMON, R. As duas aberturas: redemocratização e política internacional no Brasil de 
Figueiredo (1979-1985). 155 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – 
Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, São Paulo, 2013. 
 
SINHORI, J. Narrativas armadas: a guerrilha urbana no testemunho de Alex Polari e 
Herbert Daniel. 106 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-
Graduação em História Social, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 
SIRKIS, A. Os carbonários: memórias da guerrilha perdida. São Paulo: Círculo do 
Livro, 1980.  
 
SOARES, G. A. D. Censura durante o regime autoritário. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, São Paulo, v. 4, n. 10, p. 21-43, 1989. 
 
SOARES, R. A literatura que não usa black-tie. Diário do Grande ABC, Caderno B, 
Santo André, 17 jul. 1983. p. 10. Disponível em: http://delfosdigital. 
pucrs.br/dspace/bitstream/delfos/1184/1/000047194.pdf. Acesso em: 22 jul. 2017. 



REFERÊNCIAS 

 

 

133 

 
SOUZA, R. R. Boitempo: a poesia autobiográfica de Drummond. Rio Grande: Ed. da 
Furg, 2002. 
 
SPENGLER, R. L. Racionalidade política e econômica no governo Geisel (1974-
1979): um estudo sobre o II PND e o projeto de institucionalização do regime militar. 
168 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Programa de Pós-Graduação em 
Economia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. 
 
TAPAJÓS, R. Em câmara lenta: romance. São Paulo: Alfa-Ômega, 1977. 
 
TELES, J. A. Os familiares de mortos e desaparecidos políticos e a luta por “verdade 
e justiça” no Brasil. In: TELES, E.; SAFATLE, V. (orgs.). O que resta da ditadura: a 
exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 253-298. 
 
TÉRCIO, J. Rubens Paiva. Câmara dos Deputados. Centro de Documentação e 
Informação. Brasília: Edições Câmara, 2013. (Série Perfis Parlamentares; n. 67). 
 
TODOROV, T. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
 
TRAVASSOS, L. Prefácio. In: PAIVA, M. R. Feliz ano velho. São Paulo: Alfaguara, 
2015. 
 
TREVISAN R. D. As potências da memória: experiencia, trauma e 
contemporaneidade. 120 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2014.   
 
UTZERI, F.; DIAS, H. 1978. Quem matou Rubens Paiva? Rio de Janeiro, 22 de 
outubro de 1978. Jornal do Brasil.  
 
VIEIRA, B. M. As ciladas do trauma: considerações sobre História e poesia nos anos 
70. In: In: TELES, E.; SAFATLE, V. (orgs.). O que resta da ditadura: a exceção 
brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 151-177.  
 
VIÑAR, Marcelo. O Enigma do Traumatismo Extremo. Notas sobre o trauma e a 
exclusão: seu impacto na subjetividade. Psicanálise, v. 12, n. 1, Porto Alegre, p. 205-
215, 2010.    
 
______. A acolhida do traumático. In: VIÑAR, M.; VIÑAR. M. Exilio e tortura. Trad. de 
Wladimir Barreto Lisboa. São Paulo: Escuta, 1992. p. 79-85. 
 
VIÑAR, M.; VIÑAR. M. Exilio e tortura. Trad. de Wladimir Barreto Lisboa. São Paulo: 
Escuta, 1992. 
 


