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RESUMO 
O presente artigo apresenta o processo de construção do trabalho “Manipulações”, a partir 
de imagens que se relacionam e envolvem o imaginário da violência do estado. O texto 
parte das definições de violência propostas por Yves Michaud, discutindo as possibilidades 
de entendimento do termo e sua associação com o contexto das ditaduras latino-
americanas. Dessa forma, a partir de Susan Sontag são debatidas as imagens da violência 
e a construção do relato social, tal como proposta por Nestor Canclini. Para tanto, o artigo 
busca discutir os processos de visibilidades sobre a violência, a história, suas ligações com 
a memória e a necessidade do relato.  
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RESUMEN  
El presente artículo presenta el proceso de construcción del trabajo "Manipulações", a partir 
de imágenes que se relacionan e involucran el imaginario de la violencia del estado. El texto 
parte de las definiciones de violencia propuestas por Yves Michaud, discutiendo las 
posibilidades de entendimiento del término y su asociación al contexto de las dictaduras 
latinoamericanas. De esta forma, a partir de Susan Sontag se discuten las imágenes de la 
violencia y la construcción del relato social, tal como propone Nestor Canclini. Para ello, el 
artículo busca discutir los procesos de visibilidades sobre la violencia, la historia, sus 
vínculos con la memoria y la necesidad del relato. 
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Caro Leitor: 

Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu1. 

                                                                                B. Kucinski 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Rafael Pagatini 

Manipulações, 2016 
Xilogravura sopre papel, 220x250cm 

Coleção do Artista 
 
O relato 
No documentário “Os dias com ele”, de Maria Clara Rodrigues, o silêncio como 

instrumento da violência se revela na ausência do relato. Nele temos a relação entre 

pai e filha, ambos marcados pelo desejo de fala e a ausência de relato da história. 

Os pedidos de Maria Clara, a filha-cineasta, ao pai-personagem, Carlos Henrique 

Escobar, apresentam uma estranha angustia que atravessa as conversas 

entrecortadas pela relação familiar conflituosa e as lacunas presentes no processo 

de formação do Brasil recente. O pai tenta compreender o porquê do filme, 

questiona sobre o que ele é, para que? Quem? A resposta de Maria Clara expressa 

o desejo de memória: “A ideia é uma construção, reconstrução de uma memória que 

eu não tenho, da sua história, da nossa história, pensando a história do Brasil 
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também.2” As cenas do questionamento ao pai são intercaladas, através da 

montagem, com imagens de arquivos de crianças vivendo a infância, de brincadeiras 

com amigos na piscina, de um abraço carinhoso. Esses vídeos caseiros sem áudio, 

produzidos em película da época, revelam uma intimidade que acentua uma relação 

ruidosa, na qual ecoa uma memória que não é apenas de Maria Clara, mas de toda 

uma geração. Essas pequenas inserções não são do arquivo pessoal da filha, mas 

de arquivos esparsos que representam essa infância ideal distante. Na fala do pai 

assistimos a fuga, a ausência, que por momentos beira o ressentimento do ex-

militante. A filha tenta fazê-lo falar, o microfone se aproxima, rasga o peito, mas o 

corpo debilitado do pai indica as armadilhas que o encontro com a câmera não 

exprime.  Seu corpo mudo contrasta com a voz da filha, que ecoa no contraplano e 

lembra Bernardo Kucinski no seu livro K., em sua busca pelo paradeiro da irmã 

“desaparecida” Ana Rosa. Assim, “Os dias com ele” é o relato de uma geração que 

busca uma história ainda incerta, fragmentada e permeada por conflitos e violência. 

A ausência do debate público sobre o regime militar brasileiro promove a ausência 

de um relato de superação dos traumas e potencializa os conflitos que emanam do 

período. Entre eles, cabe destacar a violência perpetrada por agentes do Estado, a 

qual ainda acirra as disputas da memória. Os ecos desse período perpassam 

acontecimentos recentes, seja através de vozes conservadoras que pedem o 

fechamento de museus e exposições de arte, seja através da morte de líderes de 

movimentos sociais. Em maio de 20183, um documento secreto de 1974 foi liberado 

pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, no qual o ex-chefe da CIA afirma 

que o ex-presidente militar Ernesto Geisel tinha conhecimento de execuções de 

opositores ao longo do regime de exceção e deu continuidade a tais práticas. O 

documento, que será demoradamente estudado por pesquisadores, nos revela o 

processo de continuidade e institucionalização da violência pelo Estado brasileiro.  

 

Manipulações 
A imagem do carro em chamas atravessa e se vincula à história recente brasileira, 

tanto no imaginário como nos processos de construção de discursos. A fotografia 

utilizada para a produção da xilogravura “Manipulações” foi apropriada de noticiários 

da internet sobre manifestações de junho de 2013, transformada em retícula e 
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gravada manualmente sobre chapa de compensado em grande formato e, 

finalmente, impressa em papel. No entanto, embora pertença a esse período, essa 

imagem poderia remeter a qualquer outro. A gravura apresenta certa precariedade e 

mostra formas de manipulação da fotografia, a qual se transforma em xilogravura 

num processo de perda e transformação da representação visual. Os procedimentos 

de transposição da imagem para o compensado criam cicatrizes entre os veios 

através da passagem da goiva que corta a carne da imagem. Nesse contexto, não 

há interesse de propor “Manipulações” como uma imagem síntese, mas uma 

imagem da arte que se relaciona com a história, com a vida e com o espaço público.  

 
 

Nesse contexto, a imagem de carros incendiados é presença constante em 

manifestações desde o regime militar brasileiro. O carro, símbolo de um Brasil 

moderno estampado em propaganda de revistas do período, parece incitar a 

insubordinação através da máquina sendo destruída pelas chamas. Ao mesmo 

tempo, a imagem também pode ser utilizada como forma de processos de 

manipulação, a exemplo do Atentado ao Riocentro, promovido por militares 

Figura 2: Rafael Pagatini 
Manipulações, 2016 

Xilogravura sopre papel, 220x250cm 
Coleção do Artista 
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contrários à abertura política em 1982. O atentado tinha como objetivo incriminar 

militantes de esquerda por atos terroristas e teve no carro destroçado o grande 

exemplo de seu fracasso. Segundo documento da CIA, Central de Inteligência 

Americana, os militares brasileiros participaram do atentado. Assim, o regime que 

taxava os opositores como terroristas, produzia atos terroristas contra sua própria 

população. 

Não restam dúvidas de que os dois, o sargento Guilherme Pereira do 
Rosário e o capitão Wilson Luís Chaves Macedo, que provocaram o 
ataque a bomba e não foram as vítimas. É nítido que os dois, como 
membros do DOI-Codi, agiam sob as ordens superiores no momento 
em que a bomba acidentalmente explodiu4 

 

Violência 
O termo violência é decorrente de uma ação que utiliza a força, se impõe, quebra 

princípios e principalmente foge às regras. Yves Michaud afirma que “podem haver 

quase tantas formas de violência quantas forem as espécies de normas”5. Assim, ela 

pressupõe interação daquele que a sofre com o conjunto de regras no qual está 

inserida e/ou participa. Essa interação torna a violência como o resultado de um 

processo de socialização, não apenas com um conjunto de normativas, mas da 

forma como se estabelece a conduta, a adaptação a essas normas, como se repete, 

aceita e como elas são seguidas. Dessa forma, a violência se constitui como quebra 

que rompe e define valores, contratos. Ela deixa marcas, mata, traumatiza, existe a 

partir de um determinado contexto, no qual floresce e rompe com a lei. Dessa forma 

é o contexto que define a violência, pois é a partir dele que a situação se desenrola 

e segue as diretrizes do lugar. “Cada sociedade está às voltas com a sua própria 

violência segundo seus próprios critérios e trata seus próprios problemas com maior 

ou menor êxito”6. Assim, a violência é sempre contextual, depende da sociedade na 

qual se desenvolve. 

Por sua vez, as imagens da violência são permeadas por atravessamentos e não 

nos oferecem apenas vestígios de acontecimentos. “O que conta não é a realidade 

vivida, mas o que ficamos sabendo e o que a mídia deixar ver”7. O meio de 

constituição, divulgação e contextualização dessa imagem distorce a realidade e cria 

nossa relação com o fato. Dessa forma, observamos as imagens como informação, 

o que Yves Michaud chama de a violência de celofane, além do processo de 
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espetacularização, no qual elas tornam-se insustentáveis, seja pela sua abundância, 

seja pela sua generalização. Elas não são medidas a partir de uma norma social, 

tornam-se corriqueiras, fugazes, povoam e instrumentalizam de tal forma que o 

limite da violência seja aos poucos ultrapassado. Portanto, “não há dúvida de que as 

imagens da violência contribuem de modo não desprezível para mostrá-la como 

mais normal, menos terrível do que ela é, em suma: banal.”8.  

A imagem do Volkswagen Fusca cravado de bala com o corpo morto de Carlos 

Marighella, o inimigo número um da ditadura, apresenta esta banalidade. Na 

imagem que acompanha a versão oficial divulgada a mando dos militares e que 

estampou as páginas de jornais e revistas o corpo de Marighella aparece estirado no 

banco traseiro. O fotógrafo Sérgio Vital Tafner Jorge, que fotografou a cena, apenas 

em 2012 viria a afirmar que a imagem tratava-se de uma montagem9. A construção 

da imagem, afirma o jornalista Mário Magalhães, fazia parte da estratégia dos 

militares de mostrar o corpo do militante para omitir a execução do guerrilheiro 

realizada pelo delegado do DOPS-SP, Sérgio Fleury. Foi montada uma armadilha 

para prender e matar Marighella, com a participação de padres dominicanos que 

haviam sido presos e torturados. O cenário montado pela repressão, entre a 

alameda Casa Branca com a alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo, foi o 

ponto de encontro. Marighella chegou a pé, entrou no fusca, foi abordado, retirado 

do veículo pelos policiais e executado.  

Colocam o corpo de Marighella esticado no chão da parte traseira do 
Fusca, forjando a imagem que correrá o mundo. Em posição 
esdrúxula, a cabeça cai torta do lado direito, com um olho 
semiaberto. Os pés, enfiados nos sapatos, saem pela porta 
esquerda. O sangue escorreu pelo nariz, a boca e o queixo, 
encharcando rosto e camisa. Não tardam a estendê-lo de novo na 
calçada. Enquanto não põem o cadáver na viatura funerária, os tiras 
deitam falação10. 

O ato de manipular uma imagem expõe as formas de construção de discursos e 

controle da informação. No caso de Marighella, observa-se o veículo como túmulo, 

onde seu corpo é jogado, aproximando-se também da violência institucional do 

regime. O corpo do famoso líder da esquerda exposto dentro do carro produzido por 

uma empresa multinacional, diretamente envolvida com o estado de exceção, 

reforça a violência. O documentário “Cúmplices? – Volkswagen e a Ditadura Militar 

no Brasil”, produzido pela TV pública alemã, mostra como a empresa delatava 
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funcionários e ajudava no financiamento da repressão no Brasil.  

No contexto latino-americano, o limite da violência não é apenas ultrapassado pelas 

imagens da mídia, mas também pelas imagens que escrevem a história. Esse fato 

pode ser observado na forma como os regimes ditatoriais administraram a memória 

e como ainda persiste a repetição de discursos violentos impregnados no contexto 

social. A administração do terror pelo Estado, no caso da ditadura militar brasileira 

(1964-1985), não se valeu apenas do uso da força física, mas da sua legalidade 

jurídica através da administração das leis. Os regimes de exceção estão sujeitos a 

uma legislação, a partir de uma constituição e de atos inconstitucionais, que se 

estabelecem como normas e decretos, e que mesmo como normas, no contexto das 

ditaduras latino-americanas transpassaram o limite da violência. A força e o controle 

do Estado nessas ditaduras, através de serviços de informação e controle, além de 

aproximarem as forças armadas de policiais, extremistas e esquadrões da morte, 

levaram ao desaparecimento de opositores ao regime. Assim, a solução de 

desaparecer com corpos e dissimular relatos, por exemplo, expõe a morte e a tortura 

como uma prática e como uma política de administração de imagens do terror. É 

esse o limite que flerta com a clandestinidade e institui as práticas sem apresentar 

imagens. 

Seu caráter clandestino faz parte de sua eficiência: é preciso que os 
cidadãos saibam que correm o risco de serem torturados se forem 
presos. (...) Ela deve aterrorizá-las, aterrorizar os parentes, os 
amigos, os vizinhos e finalmente toda a sociedade. É preciso que as 
pessoas saibam que há centros de tortura, onde pessoas 
desaparecem – amiúde definitivamente -, que tal destino pode ser o 
de qualquer um.11  

Nesse quadro, a ameaça penetra na relação e no funcionamento social, através do 

medo de ser punido pelo discurso e por apresentar imagens que são administradas 

pelo terror. Práticas que aparentemente são distantes historicamente e inclusive 

negadas no Brasil pelas Forças Armadas e por simpatizantes, são vividas todos os 

dias em noticiários, ecoam cotidianamente e amortizam a recepção das imagens da 

violência. “Habituamos-nos a tudo: até a tortura, cuja volta ao primeiro plano dos 

discursos dos instrumentos governamentais suscitou escândalo, hoje não indigna 

mais”12. Nesse contexto de administração do terror, a violência objetiva, direta, ainda 

parece incerta, ao fazer parte de vários discursos que a nega. A negação da tortura 
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e do desaparecimento ao longo do regime militar ecoa na atualidade e faz parte das 

manchetes de jornais, mais do que ocorreu ao longo do estado de exceção.  

Porém, como na década de 60, ainda hoje se vivencia o medo que ressoa nas 

imagens dos ataques às forças de segurança e aos ônibus incendiados que pararam 

o estado de São Paulo em 2006, como consequência da reação de organizações 

criminosas à transferência da cúpula da facção de presídios, revelando os acordos 

velados entre governo do estado de São Paulo e o PCC. Dessa forma, o episódio 

que ficou conhecido como “crimes de maio” daquele ano, é resultado de ações de 

retaliação da polícia militar, nas quais 493 pessoas foram mortas no Estado de São 

Paulo, e muitas dessas mortes ocorreram nas periferias, determinadas por 

esquadrões da morte ligados à polícia.13  

 

Arte como conflito 
A banalidade dos discursos e das imagens da violência são reflexo de certa 

anestesia. Susan Sontag afirma que “num mundo saturado, ou melhor, 

hipersaturado de imagens, aquelas que deveriam ser importantes para nós têm seu 

efeito reduzido: tornamo-nos insensíveis”14. Sontag aborda a imagem fotográfica 

através do registro de conflitos, principalmente guerras e como elas geram imagens 

da dor dos outros. A autora apresenta, assim, a reflexão sobre como a barbárie 

promove a criação de imagens e as relações de poder presentes na sua construção, 

difusão e percepção. Dessa forma, a fotografia configura-se como testemunho das 

atrocidades do homem sobre o homem, e os fotógrafos tornam-se os manipuladores 

da realidade, transformando-a em ficção. A memória é discutida através da sua 

relação com o esquecimento e na transformação do próprio signo fotográfico ao 

longo de sua construção e difusão.   

Sontag questiona o quanto as imagens da violência da guerra constituem alguma 

potencia de mobilização contra atrocidades e conclui que “estamos perdendo nossa 

capacidade de reagir”15. Essa capacidade pode ser percebida como forma de 

conscientização sobre os acontecimentos e a possibilidade de reação crítica perante 

tais imagens, para, dessa maneira, não promover a indiferença do observador 

perante a violência. Assim, Sontag reflete que muitas imagens são construídas não 

como formas de registrar conflitos, mas para produzir conflitos. Corpos destroçados 
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ou mutilados não são a força que promovem reação em um mundo pulverizado por 

imagens. A literalidade nos cega. No entanto, Sontag apresenta a potência da 

manipulação para possibilitar a forma de construção de imagens que possam 

parecer realistas, exibirem relações com o contexto e ao mesmo tempo indicar o 

potencial imaginativo de sua construção, permeada por antagonismos. Essas 

imagens retrabalham vestígios, manipulando-os para trazer os discursos que 

apresentam as relações de poder e principalmente a incompreensão da guerra.  

A lembrança de acontecimentos violentos, o trauma da tortura, do desaparecimento, 

da morte deve ser reorganizado pela história e pelas imagens, de forma a reconstruir 

sentidos e discursos que tentam negá-los, manipular informações e desinformar. Ao 

utilizar a memória como forma de recolher vestígios de acontecimentos para 

atualiza-los, apresenta a continuação da barbárie na atualidade. A violência e as 

imagens não diminuíram, ao contrário, corpos jogados em porta-malas, decepados e 

mutilados povoam a realidade.  

Algumas imagens das manifestações que ocorreram entre 2013-2015 mostram a 

necessidade do relato e de retrabalhar as imagens em torno da barbárie, 

principalmente as que se vinculam com o período do regime de exceção. O 

movimento que iniciou em junho de 2013 contra o aumento da passagem do 

transporte público se espalhou rapidamente por todo Brasil, e milhares de pessoas 

tomaram as ruas, principalmente jovens. Segundo a pesquisadora Célia Regina 

Jardim Pinto, essas manifestações caracterizavam-se por uma grande fragmentação 

de discursos, dentre eles estavam o apartidarismo, a crítica à corrupção, aos 

políticos e ao caos na educação, na saúde e na segurança, os quais se constituíram 

como bandeiras de crítica e descrença no sistema político decorrente da ascensão 

social frustrada. Esse grupo dividiu espaço com grupos minoritários que revelaram a 

descrença no sistema democrático e pediam a volta do regime militar. No segundo 

momento, as manifestações em 2014 giravam em torno de críticas à Copa do 

Mundo, com discursos de ataque ao governo e à forma como se estruturaram a 

construção dos estádios e o “Padrão FIFA” que era então cobrado para outros 

setores, como saúde e educação. Ao mesmo tempo, surgiam críticas mais enfáticas 

de grupos da esquerda em torno de processos de desapropriação para construção 

da estrutura necessária para o evento esportivo que atingira classes mais populares 

e que, aos poucos, levou a um afastamento das bases do movimento social pelo 
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governo. Nesse contexto, grupos organizados ocuparam o espaço de crítica ao 

governo e levaram a guinada a discursos conservadores mais contundentes. A 

eleição de Dilma em 2014 já demonstrava a dificuldade que a presidenta passaria, 

estando às voltas com denúncias de corrupção. Em 2015, o movimento 

apresentava-se ainda mais organizado e com discursos mais inflamados, inclusive 

com cartazes e gritos, os quais, de forma ainda mais contundente, falavam 

abertamente da tortura a inimigos políticos e principalmente sobre o desejo da volta 

dos militares. 

Havia também, nas manifestações, faixas pedindo intervenção 
militar; elas eram de duas naturezas: faixas de indivíduos ou 
pequenos grupos, algumas inclusive em inglês: “we want military 
intervention now”, e faixas produzidas profissionalmente por um 
movimento chamado “SOS Forças Armadas”, que, numericamente, 
era pouco expressivo, mas que atualizava o espaço político das 
Forças Armadas16.  

Cabe destacar que esses discursos inclusive eram permeados por posições 

anticomunistas, e hastearam a bandeira da corrupção como cruzada contra o 

governo, fomentando os pedidos de impeachment: 

A novidade nas ruas de 2015 em relação a 2013 era um novo 
discurso articulado dando sentido à política. Na trajetória que o 
produziu, desapareceram vestígios de luta por direitos, por melhores 
salários, por melhores serviços públicos, por passe livre nos 
transportes públicos, ou por performances simbólicas contra o 
capitalismo. As grandes manifestações foram lideradas por 
moradores de bairros nobres, de classe média e média alta, 
antipetistas, muito dispostos a bater panelas e usar uma linguagem 
vulgar para se referir à presidenta da República e lutar por seu 
impeachment17.  

Para a pesquisadora Maria Angélica Melendi, o período de 2013-2015 marcaria o fim 

do “pacto da anistia”, caracterizando-se pelos conflitos entre grupos que mantinham 

narrativas discordantes sobre o período da ditadura militar, visto que “o pacto da 

anistia que estabelecia uma conciliação entre dois grupos – os defensores da 

ditadura cívico-militar e os da democracia - conseguiu implantar um tipo de amnésia 

social que manteve latentes as discordâncias.”18  

 

A urgência 
Cabe destacar que essas imagens acentuam debates sobre a atualidade. Nesse 



 

 
PAGATINI, Rafael. Manipulações: relato e construção da imagem, In Anais do 27o Encontro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 27o, 2018, São Paulo. Anais do 27o Encontro da Anpap. São 
Paulo: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Artes, 2018. p.2224-2236. 
 

2234 

sentido, se estruturam como relatos de processos latentes no contexto social. Nestor 

Canclini apresenta uma metodologia que incita o dissenso como instrumento de 

inserção no espaço social. Assim, em “Sociedade sem relato”, o conceito de estética 

da iminência faz referência à relação entre arte com discursos urgentes sobre o 

aspecto social e a forma como ela se inter-relaciona com outros campos, tais como 

a economia, a história, os direitos humanos, a cultura e o turismo.  

Canclini não traça um princípio fundamental para a arte, mas busca reconhecer os 

dispositivos objetivos que fazem de algo uma obra de arte, ou seja, não estrutura 

seu pensamento em uma antologia da arte, e sim na relação entre a estética e as 

ciências sociais. Identifica na globalização o processo de interdependência que 

envolve as relações no campo da arte. A autonomia da arte é problematizada ao 

identificar que o pensamento estético desenvolve critérios específicos para 

identificar arte e o objeto artístico que se diferenciava de outras instâncias como a 

religiosa e a política. Essa especificidade se relaciona com o surgimento das 

instituições artísticas, promotora e difusora de critérios, ao mesmo tempo em que se 

isola de condicionamentos externos. Tal como a arte moderna, essa relação com 

campos de saber também se apresenta na ciência e na política. A partir de 

Bourdieu, Canclini afirma o condicionamento das relações sistêmicas do campo da 

arte. No entanto, a partir da arte contemporânea, observa-se uma interdependência 

entre os campos, de tal modo que os relatos dos campos também se tornam 

abertos. 

Os relatos na atualidade são fragmentos de um mundo amplo, globalizado, divido e 

interdependente. Nesse âmbito de economias globais, o que não faltam são relatos, 

o que torna impossível definir uma única narrativa promovendo a diversidade. Ao 

mesmo tempo, percebe-se a grande concentração de poder empresarial e midiático. 

Relatos que permeiam a arte, tal como a violência, sempre contextuais, ao se 

misturarem com o lugar e os espaços nos quais se inserem. Assim, Canclini define a 

arte como pós-autônoma:  

Processo das últimas décadas no qual aumentam os deslocamentos 
das práticas artísticas baseadas em objetos a prática artística 
baseadas em contextos até chegar a inserir as obras nos meios de 
comunicação, espaços urbanos, redes digitais e formas de 
participação social onde parece diluir-se a diferença estética.19 
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Ao mesmo tempo, essa pós-autonomia deixa a arte muitas vezes refém de mercado 

ou de corporações. No entanto, mesmo com tantos interesses, ela ainda continua 

pulsante nas transgressões, não apenas do fazer artístico, mas de dilemas ainda 

não resolvidos. Nesse contexto Canclini afirma a estética da iminência como 

potencia da arte de se relacionar com vários campos. 

A esse estar no limiar entre o fora e o dentro, ser obra artística e ser 
mercadoria, exibir-se em museus e em uma organização de direitos 
humanos, enunciar-se como autor e duvidar de seu poder, a isso, 
justamente, eu me refiro quando falo de iminência.20 

 

Dessa forma, para Canclini a arte disputa sentidos em torno do social através de 

novas formas de percepção sobre o dissenso. No caso da discussão aqui proposta, 

a percepção da violência como procedimento empregado para o apagamento de 

memórias representa o processo de manipulação na construção das imagens e 

como elas reverberam na contemporaneidade. Ao mesmo tempo, a prática artística 

indica a violência iminente no sentido de usos da imagem e o silenciamento. É 

nessa acepção que o conflito é apresentado, não como o uso da força, mas como 

dissenso, como conflito simbólico de imagens e de construções de visibilidades que 

perpassam o espaço público.  

Portanto, é preciso retrabalhar o imaginário e, principalmente, a memória do período 

militar, a fim de pensar o futuro, criar relatos, superar os traumas reconstruindo o 

espírito ético, democrático, para que o espectro do fascismo, do estado de exceção 

não continue presente em nosso imaginário. Assim, a memória torna-se matéria 

para a construção de relatos, como afirma Maria Angélica Melendi: “Sonho só é 

possível através da rememoração e da contínua reconstrução do passado imediato. 

Trata-se de buscar em nós a marca do outro ausente, uma escrita materializada que 

nos autorize a nomear.”21 Infelizmente, em plena escrita deste texto vivencia-se em 

redes sociais ou mesmo em manifestações em espaços públicos gritos de apoio de 

uma parcela da população brasileira ao estado de exceção no Brasil. 
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