
AN
O

 2
0 

 N
º 1

26
  O

ut
ub

ro
/N

ov
em

br
o 

20
20

Entre passado e futuro:
após um ano de protestos e plebiscito histórico

avança rumo àChile
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Durante a ditadura militar chilena, 
vários autores publicaram as suas 
obras de forma secreta. Essas pro-

duções chegavam ao acesso de pequena 
parte da população por meio de amigos e 
conhecidos, visto que o mercado editorial 
se encontrava escasso e cada vez mais res-
trito devido às medidas de censura adota-
das pelo governo de Augusto Pinochet. 

Com a queima de livros no Chile feita 
pela junta militar liderada pelo ditador 
posterior ao Golpe de Estado em 1973, 
como exemplo de uma das circunstân-
cias agravadas por conta desse governo, 
houve uma necessidade de batalhar pela 
memória, e essa resistência pela recons-
trução se deu em diversos espaços, entre 
eles: o literário.

O professor Sergio Mansilla Torres, 
doutor em literatura pela Universidade 
de Washington, viveu sua juventude du-
rante esse período de repressão e contou 
ao Contraponto que essa situação “teve 
um impacto muito grande na mente dos 
escritores da minha geração, porque tive-
mos que nos formar em um ambiente de 
repressão, em que todo mundo tinha que 
tomar cuidado com o que dizia”. Ele ainda 
explicou que, durante os primeiros dez 
anos da ditadura, todos os livros que iriam 
ser publicados tinham que passar por uma 
“ofi cina de revisão”, então os escritores 
tinham que usar de uma técnica para se 
expressarem, mas sem serem reprimidos. 

“Uma forma de contornar essa censu-
ra era não dizer nada diretamente. Uma 
metáfora é muito difí cil de ser acusada de 
criminosa. Como se pode provar que uma 
metáfora é subversiva? Essa foi a estraté-
gia utilizada”, ele relata.

No artigo da jornalista chilena Elga 
Pérez Laborde, “Perspectiva chilena da 
Literatura Latino-americana contemporâ-
nea”, ela comenta sobre os passos da lite-
ratura de seu país e afi rma que “a evolução 
literária dos escritores chilenos do século 
XX e no que vai do XXI mostra o mesmo 
quadro que caracteriza a literatura em 
geral de instabilidade, de modifi cação, de 
ruptura, de transgressão, de variedade 
dentro da unidade, que parecem próprios 
dos tipos de discurso que se vem produzin-
do na literatura através dos tempos, das 
línguas e das culturas. A literatura chilena 
obedece à condição histórica, que é um 
campo instável gerado por uma noção di-
fusa, plural e heterogênea, tanto entre os 
próprios escritores como entre os teóri-
cos, críticos e historiadores.”

A literatura para além da resistência
Entretanto, a literatura chilena con-

temporânea engloba para além dos temas 
que tratam sobre o período compreendido 
pela ditadura de Pinochet. Ademais, junto 
a Neruda, o país é o berço de Gabriela Mis-
tral, outra poetisa vencedora do Nobel de 
Literatura, com obras voltadas à temática 
do amor e da mágoa.

O professor Mansilla confi rma que a 
literatura pode ser, sim, uma forma de 
resistir, mas ela não deve ser limitada a 
essa função, porque isso a tornaria refém 
da realidade. Ele relata que “o trabalho de 
um escritor é escrever sobre o mundo de 
maneira que o mundo pareça algo distin-
to, algo novo, algo que, fora da literatura, 
não poderia existir”.

O autor escreveu doze livros de poesia, 
incluindo “Quercún”, lançado em 2019, 
que possui um tom autobiográfi co. Foi 
infl uenciado por sua infância repleta de 
histórias, contos e lendas, já que vivia no 
campo, na pequena cidade rural de Chan-
güitad, na Ilha de Quinchao, local onde 
a mitologia é muito baseada em relatos 
fantasiosos e orais. “Esse livro é minha 
homenagem ao mundo rural, que está se 
perdendo com essa chegada da moderni-
dade. É também uma refl exão sobre o va-
lor que a literatura tem para reconhecer, 
recordar e construir memórias”.

O jornalista Zúñiga revelou que, nos 
últimos tempos, está obcecado pela te-
mática da vivência, mas de uma maneira 
diferente. “Me interessa a fi cção, me inte-
ressa imaginar e que essa experiência seja 
fi ltrada lá. Acredito que isso é uma parte 
fundamental da literatura: pensar na ex-
periência para algo além da simples auto-
biografi a, pontua” 

Seus livros, apesar de se basearem 
na vida concreta, possuem personagens 
complexos, mas ao mesmo tempo sim-
ples que passam por situações diferentes. 
Uma de suas obras mais conhecidas, “Ca-
manchaca”, conta a história de uma via-
gem pelo deserto do Atacama, feita por 
uma família desfeita, com cada persona-
gem tendo questões psicológicas profun-
das, como a morte de um tio, a ausência 
de um pai e a proximidade de uma mãe 
com seu fi lho.

O escritor explicou ainda que, atual-
mente, se interessa por obras que ques-
tionem, justamente, qual o sentido da 
literatura e o que a torna tão especial. “O 
que há nas palavras que não existe em 
outras formas de expressão? Não che-
guei a uma resposta, mas quero saber o 
que a linguagem pode fazer em um qua-
dro narrativo. Em como as palavras, no 

A graça da (re)existência na literatura chilena
Desde antes da ditadura até os dias de hoje, a escrita no Chile continua se 
transformando como voz de potência

Por Anna Baisi, Victoria Nogueira, Isabela 
Lago Miranda e Gabriela Costa

Assim, a trajetória do literário na cultu-
ra do Chile foi acompanhada do golpe que 
derrubou o presidente Salvador Allende. 
Ele foi o primeiro chefe de Estado socialis-
ta marxista eleito de forma democrática 
na  América. Dessa maneira, a ditadura co-
mandada pelo general Augusto Pinochet 
deixou pelo menos 40 mil vítimas de tor-
turas, prisões, mortes e sequestros entre 
os anos de 1973 e 1990. 

A geração que nasceu ao fi nal da di-
tadura não conseguiu sentir na pele a sua 
repressão de maneira tão intensa. O escri-
tor e jornalista Diego Zúñiga, nascido em 
1987, três anos antes do fi nal da ditadura, 
afi rmou que “para nós que nascemos ao 
fi nal dos anos 80, a ditadura nos chega, 
primeiro, como uma conversa depois do 
jantar, durante a sobremesa, e depois nos 
mostra a realidade, a partir de suas conse-
quências políticas, sociais e econômicas”.

O poeta Pablo Neruda é um dos princi-
pais nomes da literatura chilena. O escri-
tor ganhou um Prêmio Nobel em 1971 e 
é considerado um dos poetas mais impor-
tantes da língua castelhana do século XX. 
Engajado em causas sociais, os ideais de 
justiça e de amor à pátria são identifi cados 
em sua escrita, e a experiência do exílio 
e sua orientação marxista também se fa-
zem presentes.

Faleceu 12 dias após a ditadura militar 
ser instaurada. Mesmo depois de sua mor-
te, a fi gura de Neruda baseava-se em uma 
importante resistência ao governo. Seus 
poemas, juntamente com sua ideologia 
de um país melhor, cooperaram para o en-
frentamento da ditadura e se colocaram 
como forma de representar os problemas 
políticos e sociais que se criaram durante 
esse novo período da história chilena.

Outros poetas escreveram seus tra-
balhos a partir de Neruda e encontraram 
nas palavras um meio de manifestar to-
dos os sentimentos de angústia, dor e 
raiva presentes na ditadura militar. Tam-
bém com ele e com o cenário da época, 
se inspiraram para escrever sobre temas 
desde a opressão e rebeldia, do protes-
to e da denúncia, à ofi cialidade. E esse 
conteúdo foi tão forte e importante para 
a história chilena que, até hoje, o país é 
reconhecido internacionalmente como a 
pátria da poesia.

“Acredito que de toda essa repressão 
saiu algo bom. Os escritores que vêm des-
se período têm uma alta consciência de 
linguagem por reconhecerem a importân-
cia dela. Eles sabem a necessidade de se 
escolher e cuidar de cada palavra como se 
estivesse cuidando de sua própria vida”, 
aborda o professor Mansilla.
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campo literário, podem se transformar 
em algo diferente de uma simples ferra-
menta comunicativa, como elas se con-
vertem em uma arma estética e também 
política”. Zúñiga ainda finalizou com 
outro questionamento: “As palavras e o 
falar são dois elementos aos quais prati-
camente todas as pessoas têm acesso. 
Como algo tão comum pode se transfor-
mar em arte?”

Com uma rica produção literária e, fa-
zendo jus à associação do passado de país 
da poesia, alguns nomes da nova geração 
de poetas no Chile são Andrés Urzúa de la 
Sotta pela obra, “El Lenguaje de Las Pie-
dras”; Catalina Espinoza com “Antología 
10 Años de Poesía en Balmaceda”; Gon-
zalo Mirrán Arrate, por uma lista que inclui 
“La Ciudad” e “Trece Lunas”.

Outro nome dessa geração é Ivonne 
Coñuecar, escritora patagona mapuche 
com uma vasta produção poética. Em 
2019, recebeu o Prêmio Municipal de Li-
teratura de Santiago por seu livro “Coyhai-
queer”, que aborda temas sociais como o 
turismo, militarização, homossexualida-
de, entre outros. Mesmo em suas obras 
poéticas, a escritora é capaz de expressar 
tais temáticas com a mesma facilidade; 
em entrevista ao Contraponto, ela diz 
que “a poesia mostrou que tem essa ca-
pacidade de comprimir a linguagem, criar 
um elogio, criar imagens, que podem ser 
soltas ou servir de inspiração ou ser usada 
como ferramenta política, mais do que as 
outras artes”.

A prosa também tem espaço no Chile. 
Nascido em Santiago, Roberto Bolaño foi 
considerado um dos maiores escritores 
chilenos do século XX. O romance póstu-
mo, “2666”, foi publicado um ano após a 
sua morte e é, para a crítica especializa-
da, a obra máxima do autor. A exemplo 
de suas outras obras, “2666” permeia te-
mas como a violência, tendo como cená-
rio uma série de assassinatos na fronteira  
México-Estados Unidos.

Atualmente, Alejandro Zambra é con-
siderado o maior literato do país, notório 
pelos romances de ficção “Bonsai” e “A 
Vida Privada das Árvores”. Diátina Eltit é 
outro nome dessa nova leva de autores. 
Levando para as suas produções assuntos 
de cunho social, como a pobreza, estreou 
em 1983, com a publicação de “Lúmperi-
ca”, sendo também conhecida por “Vaca 
Sagrada” e “El Cuarto Mundo”. Destacam-
-se ainda Ramon Díaz Eterovic, pelos livros 
de ficção policial, em especial “Heredia”, 
que tem um detetive como protagonista; 
e a feminista Marcela Serrano, autora de 

nove romances cujo mundo é visto sob a 
ótica feminina.

Mais do que o poder de expressar resis-
tência, a literatura necessita resistir por si 
só. Uma pesquisa realizada pela empresa 
alemã GfK, que entrevistou mais de 22 mil 
pessoas acima dos 15 anos em diversos 
países, constatou que, em 2017, a média 
de leitura dos chilenos estava bem abaixo 
da taxa mundial. A nível global, 59% dos 
entrevistados relataram ler ao menos uma 
vez por semana, contra 40% dos resulta-
dos no Chile. Além disso, apenas 22% da 
população do país afirma ler um pouco 
todo dia. 

Apesar disso, o professor Mansilla 
afirma que, mesmo que a internet tenha 
distanciado as pessoas da leitura, ela 
também contribuiu na questão da aces-
sibilidade. Atualmente, há livros digitais, 
bibliotecas virtuais com acervos imensos 
e gratuitos, com possibilidade de encon-
trar livros de outros países, em outras 
línguas. 

Além dessas vantagens, ele disse que 
é necessário entender que a internet ain-
da é recente; não faz muitos anos desde 
a sua popularização e, por conta disso, 
é muito cedo para entender quais serão 
os reais efeitos no mercado de livros.  
O jornalista, escritor e também aman-
te da literatura, Nicolás Rojas, acredita 
que, apesar do avanço da internet, os 
livros nunca vão deixar de ser lidos. Ele 
afirma que “a literatura nunca vai mor-
rer enquanto houver o hábito de ler e o 
hábito da introspecção. É uma grande 
companheira.”

Rojas, que fundou “Ojo en Tinta”, uma 
revista digital, um podcast e também um 
programa de televisão totalmente dedi-
cados à literatura e cultura, criou uma 
pequena série transmitida pela TV para 
incentivar a leitura às crianças, chamada 
“As aventuras literárias de Edgar e Lupe” 
[tradução livre]. Ele acredita que a lite-
ratura deve ser incentivada desde cedo, 
principalmente nas escolas, justamente 
por ela ser a forma de arte mais duradou-
ra. “A escrita é muito mais tradicional. Na 
escola, por exemplo, é com os livros que 
temos a primeira aproximação com a arte 
e cultura. A literatura é a que mais se pre-
serva”, ele conta.

Mansilla ainda reforça e finaliza: “A li-
teratura não é um bem material que preci-
sa de um grande mercado para existir. Ela 
pode existir sem mercado algum, na ver-
dade. Tudo o que a literatura precisa para 
existir é alguém que escreva e alguém que 
leia. Ela tem a graça de existir à margem 
de consumo.”

 Sergio Mansilla Torres
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