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INTRODUÇÃO:
No ano de 1976, a Argentina sofreu um golpe militar que deu início a vigência do governo

totalitário que vigorou no país por sete anos (1976 – 1983). Estima-se que durante esse breve período no
poder, o Estado foi responsável pelo desaparecimento de 30 mil cidadãos argentinos perseguidos
politicamente, torturados e possivelmente mortos; além de cerca de 300.000 cidadãos que precisaram se
exilar do país (SELIGMANN, 2006). Similar à Alemanha nazista, o modus operandi do governo
totalitário argentino envolvia o sequestro e encarceramento em campos de concentração como as
principais ferramentas de coerção da população, entretanto, o desaparecimento de seus opositores
capturados era a modalidade repressiva fundamental de seu poder. (CALVEIRO, 2006). As ações
tomadas pelo Estado repressivo que circunscrevem esses desaparecimentos garantem a ausência de
provas da vida ou da morte de suas vítimas, assim a imaterialidade desses corpos violentados resultou na
impossibilidade de confirmar ou prosseguir juridicamente em relação aos crimes cometidos, além de
privar os afetos das vítimas – e numa perspectiva macro, a nação como um todo – de elaborar esse luto e
de o performar integralmente.

Concomitante a esses acontecimentos, a escritora Selva Almada (1973), nascida três anos antes
do golpe militar, crescia no interior da Argentina, no município Villa Elisa, localizado na província de
Entre Ríos. A jovem teve o início da sua adolescência marcada por esse período pós-catastrófico na
Argentina, vivenciando e partilhando do mesmo trauma que todos de seu país. Porém, sua vivência
enquanto mulher lhe permitiu enxergar acontecimentos igualmente traumáticos que se repetiam a sua
volta: a violência de gênero. A percepção do apagamento desses casos frente a situação que o país
enfrentava, lhe inspirou a escrever – já adulta – a sua quinta obra: Chicas Muertas (2014), objeto de
estudo do trabalho aqui desenvolvido. Nela, Almada narra diversos episódios de violência contra a
mulher tendo sempre sua própria vida como fio condutor.

Apesar de relatar sobre as diversas violências que uma mulher pode sofrer pelo simples fato de
ser mulher, a autora foca seu trabalho de investigação e escrita no feminicídio de três jovens garotas:
Andrea Danne, morta aos 19 anos, María Luisa Quevedo, morta aos 15 anos e Saríta Mundin, morta aos
20 anos. Porém, mais do que investigar e relatar essas violências, apresentando uma narrativa
estritamente ligada ao aspecto documental dos casos, Almada desenvolve uma narrativa permeada de
subjetividades, se inserindo enquanto uma das personagens e utilizando da ficção para construir o “real”,
entrelaçando sua vida às situações de violência que viveu, aos casos das garotas e, também, à
experiência feminina como um todo. Enquanto mulher, coetânea aos fatos terríveis rememorados, ela se
apresenta como uma subjetividade atravessada pelo medo e pela angústia de viver em uma sociedade
marcada pelos feminicídios e pelo silenciamento em torno da violência de gênero, de modo a construir
uma narrativa alinhavada por uma latente escrita de si, mas que é sempre orientada por um “nós”.

METODOLOGIA:
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Tendo em vista que esse trabalho foi desenvolvido já no século XXI, em um momento em que a
palavra feminicídio existe enquanto um termo político, nós optamos por nos referir aos assassinatos das
chicas muertas da maneira que nosso contexto nos permite enxergar, i.e., de que eles são, de fato,
feminicídios. No Brasil, temos a Lei Maria da Penha, criada no ano de 2006, que configura como crime
os diferentes tipos de violência às quais mulheres podem ser submetidas, e a Lei do Feminicídio, criada
em 2015, que altera a lei qualificadora do homicídio enquanto um crime hediondo para adicionar a
prática do feminicídio em seu rol, além de defini-lo enquanto uma violência decorrente de gênero.
Assim, é importante mantermos em mente que a visão que será exposta no decorrer do trabalho aqui
resumido e a leitura que temos da obra de Almada são formatadas pelo contexto em que estamos
inseridos, no qual existe uma forte cultura de defesa dos direitos das mulheres.

Dessa maneira, desenvolvemos uma metodologia de pesquisa que nos leva a compreender os
diferentes momentos políticos, sociais e históricos nos quais a produção da obra está embebida,
retraçando este contexto desde a ditadura, momento que antecede os feminicídios, até a atualidade. Com
esse fim, dividimos nosso trabalho em três capítulos:.

● Capítulo 1 – Uma breve contextualização histórica
Neste capítulo abordamos o porque os feminicídios tratados pela autora sofrem de um apagamento social
por meio da análise do contexto político, histórico e social em que eles estão inscritos, além de
traçarmos o percurso pela conquista de direitos das mulheres argentinas até a atualidade.

● Capítulo 2 – A obra em seu meio
No segundo capítulo, analisamos Chicas Muertas em comparação a duas obras publicadas neste mesmo
período, também escritas por mulheres e situadas na América Latina: Reze pelas mulheres roubadas
(CLEMENT, 2014) e Mulheres empilhadas (MELO, 2019); e, também, a classificação da obra enquanto
“literatura de não-ficção”

● Capítulo 3 – O papel de Almada na elaboração do testemunho
Por fim, visando compreender como o teor testemunhal se manifesta na obra de Almada, fizemos o
movimento de analisar os momentos em que a autora relata a experiência traumática tanto de uma
perspectiva individual, quanto coletiva, além de como ela desempenha o seu papel enquanto mediadora
dos testemunhos das chicas muertas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O levantamento bibliográfico com o intuito de compreendermos o momento político que

acometia a Argentina na época dos feminicídios se iniciou com textos sobre a ditadura da qual o país
estava saindo e os resultados da mesma na sua população. O nível de repressão e violência do governo
da Junta Militar para com a sua população foi algo até então sem precedentes no solo argentino,
somando milhares de vítimas num curto espaço de tempo, de modo que nada era capaz de se assemelhar
e chamar tanta atenção quanto à dor causada pelo sofrimento e perda de tantas pessoas. Os únicos
indivíduos que eram capazes de reconhecer a problemática e o aspecto igualmente traumático e
devastador desses feminicídios eram essas próprias mulheres, que naquele momento ainda não tinham
nem a organização, nem a força política necessária para se fazerem ouvidas.

Essa “cegueira profissional” para com os traumas de uma sociedade, que se manifesta em
situações como essa, tem como consequência sua repetição no âmbito jurídico, mas principalmente no
campo social. No momento dos assassinatos abordados na obra, a inabilidade de enxergar a coletividade
do trauma que permeia a ocorrência desses casos advém da ausência do reconhecimento do mesmo
[trauma], permitindo, assim, que ele permaneça como parte da estrutura das dinâmicas sociais e
causando sua repetição e apagamento através dos séculos.

Não apenas isso, mas na época em que esses feminicídios ocorreram, o termo feminicídio ainda
não era usado na América Latina. Em Quando dizer é fazer: palavras e ação (1990), o teórico pragmático
Austin discorre sobre como a linguagem é indissociável do mundo em que se insere e que não teríamos
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como separá-la da “realidade”, isso pois “a linguagem é uma prática social concreta e como tal deve ser
analisada”. (p. 10) Isto é, a escolha do uso das palavras carrega significado, pois contém em si os valores
e as crenças do falante que a emprega. Os feminicídios das chicas muertas na época em que se deram
não eram vistos como tal, porque isso seria uma leitura anacrônica dos fatos. Mas Almada se refere a
eles desse modo por ser nativa de um tempo linguístico e social que a permite assim fazer e usa disso
como um artifício político.

Tal posicionamento da autora apenas é possível por uma série de conquistas políticas e sociais
em favor das mulheres que a antecedem, como o próprio uso da palavra feminicídio na América Latina.
A autora tece seu testemunho com as lentes do presente na tentativa de traduzir o aspecto traumático de
seu passado e de tantas outras mulheres que, como ela, cresceram nesse contexto e permanecem vítimas
de suas repercussões. Assim, Almada utiliza da literatura enquanto uma plataforma com o intuito de não
só combater essa cegueira persistente por meio da difusão dessas histórias, permitindo que essas
violências sejam vistas, enfim, mas, também, para suprir os vazios deixados em relação ao trauma
infligido a essas mulheres pela esfera social e jurídica através da representação por meio da literatura.
Afinal, “só com a arte, a intraduzibilidade [do real] pode ser desafiada – mas nunca submetida”.
(SELIGMANN, 2003, p. 47)

O período da publicação de Chicas Muertas foi marcado pela popularização dos movimentos
feministas e da discussão dos papéis de gênero que se deu nas últimas décadas, que graças ao advento da
internet, conseguiu furar a bolha a que estavam confinados. Assim, a obra de Almada é uma das muitas
publicadas acerca da violência de gênero na América Latina nos últimos anos. A fim de analisar a
maneira com qual Almada trabalha com o documental comparado a outros autores, usamos duas outras
obras publicadas neste mesmo período, também escritas por mulheres e situadas na América Latina:
Reze pelas mulheres roubadas (CLEMENT, 2014) e Mulheres empilhadas (MELO, 2019). Clement e
Melo utilizam de suas pesquisas para construírem uma narrativa ficcional, advindas do desempenho de
seus papéis enquanto testis, i.e. um terceiro que entra em contato com a experiência traumática. Em
contraponto, em Chicas Muertas, muitos dos relatos contados por Almada também foram
compartilhados por terceiros, mas estes estão sempre acompanhados dos testemunhos que Almada dá de
situações que ela própria viveu, resultando num atravessamento constante de sua posição simultânea de
testis e de superstes – sobrevivente – na composição de sua obra.

A leitura de Chicas Muertas enquanto “não ficção” mostra-se plausível se focarmos no aspecto
“jornalístico” ao qual ela se propõe – considerando a sua leitura de uma perspectiva editorial – afinal a
obra provém de todas as pesquisas, documentos e relatos que a autora coletou com o passar dos anos.
Mas essa leitura apenas é possível se fecharmos os olhos para o aspecto testemunhal latente em seu
desenvolvimento. Quando falamos sobre “ literatura de não-ficção”, a implicação que a nomeação do
gênero traz é a de que os acontecimentos ali narrados são factuais, pautados no “real” e que a literatura
ali desenvolvida não possui nenhuma parte com a mentira em sua constituição. Entretanto, o próprio
nome “literatura de não ficção” já implica a necessidade da literatura, isso porque a tentativa de
representar algo que resiste a representação – a vida, seus detalhes e suas tragédias – impede que se trace
um limite ou uma fronteira entre o factográfico e a elaboração literária.

A autora opta por desenvolver uma reconstrução das histórias reais que coleciona simultânea a
narração de suas vivências, de modo a carregar seu texto de um forte teor testemunhal, reforçando a
ideia de que não se pode categorizar inocentemente uma construção literária como “mentira”. A verdade
da literatura – em letras minúsculas – é a sua capacidade de enunciar essas histórias, de portá-las,
inscrevê-las e transmiti-las
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Similar ao processo catártico atribuído pelas sociedades contemporâneas ao julgamento, a
produção de Chicas Muertas também pode ser lida como um processo de catarse, neste caso, obtida por
meio do testemunho. Afinal, o leitor é o fim da escrita e a literatura é a ferramenta de elaboração do
trauma. A diferença da obra para o julgamento, entretanto, é que fazendo uso da literatura para registrar
seu testemunho, a autora consegue fazer com que esse mal que carrega dentro de si não se encerre junto
a sua fala, mas reverbere nos campos culturais e demore na mente de seus leitores.

Um dos recursos narrativos utilizados pela autora é a escolha de não se ater a cronologia dos
acontecimentos ao compor sua obra. Ao invés disso, o sistema que organiza sua narrativa é semelhante
ao de um fluxo de pensamento, quando falar de um acontecimento a leva a rememoração de outro,
seguido por outro... Almada tece, então, uma narrativa semelhante a uma colcha de retalhos: feita de
diferentes tecidos, mas compondo uma única peça. A ordem de apresentação dos fatos feita pela autora é
semelhante a como é articulada a própria memória humana, que não se atém a características
cronológicas dos acontecimentos, mas sim a força emocional atrelada a eles. Almada compõe por meio
dessas escolhas uma “apresentação e simultânea construção de um espaço mnemônico intenso”
(SELIGMANN, 2009, p. 134), isto é, seu desenvolvimento narrativo ocorre por meio da evocação de
suas memórias, que são desencadeadas conforme constrói seu relato.

A autora constrói o seu livro enquanto uma denúncia, com o intuito de representar não apenas a
sua experiência traumática, mas o trauma coletivo que é a existência feminina num mundo que oprime
sua existência, como uma maneira de angariar atenção para essa problemática e externalizar essa dor.
Assim, a composição da obra por Almada expurga esse trauma coletivo, tendo a literatura como catarse,
ao passo que constrói o seu testemunho coetâneo aos das garotas sobre as quais conta. Ao mediar o
testemunho das garotas juntando as informações que conseguiu, Almada lhes confere uma liberdade que
até então havia sido negada, enquanto seu próprio testemunho desempenha um papel representativo e
simbólico, elaborando sobre a experiência feminina com um todo. Afinal, quando falamos sobre
memória “essa nunca é puramente ‘individual’, sempre está inserida no coletivo, e no caso do
sobrevivente é – tragicamente – antes de tudo fragmentada e não traduzível” (SELIGMANN, 2003, p.
17). Assim, a literatura e outras formas de arte são os veículos que conseguem chegar mais
próximo de transmitir os fragmentos dessa experiência traumática, pois coloca seu espectador na posição
de participante deste contexto, exercitando a sua alteridade.

Almada compreende essas garotas de uma maneira que apenas alguém que compartilha da
mesma experiência traumática é capaz, pois também compartilha a vivência de estar sempre no limiar da
morte, sempre propensa a passar por uma situação que seu corpo seja violado, que seja vítima do assédio
e do desrespeito. Uma vida manchada pelo medo de se ser quem é. Assim, ela vê na sua posição
enquanto sobrevivente – superstes – o compromisso ético que possui em contar sobre a história das
garotas, pois o reconhecimento da sua experiência traumática se confirma na morte do outro.
(SELIGMANN, 2003)

CONCLUSÕES:
Por meio da análise do contexto político e social que os feminicídios abordados pela autora estão

inscritos pudemos observar como o apagamento que eles sofrem advém da dificuldade da população
Argentina em assimilar o trauma coletivo que lhes foi deixado enquanto despojo da ditadura militar que
viveram – causado pela tortura, exílio e desaparecimento em massa de sua população. Isso, pois uma
catástrofe dessa magnitude demandou grandes esforços de suas vítimas e espectadores para que os
devidos responsáveis fossem punidos, para que fossem criadas políticas de memória que não
permitissem que esses eventos fossem apagados pelo curso do tempo e para a elaboração de um luto a
nível nacional.
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Frente a isso, a psique argentina estava focada na compreensão desse trauma pungente que
sofrera e, por consequência, cega para todas as outras violências igualmente traumáticas que se davam
em seu território, de modo à inconscientemente ignorar essas violências de gênero sobre as quais a
autora relata. Não apenas isso, mas a própria inabilidade de reconhecer a questão de gênero enquanto a
problemática que fomentava esses assassinatos na época, motivada pela ausência de uma percepção e
discussão ampla acerca das dinâmicas de gênero, além da inexistência de políticas públicas que
salvaguardassem essas mulheres, era também responsável pela repetição desses episódios, pois a visão
condicionada de que essas violências eram homicídios comuns impedia a percepção de que essas mortes
eram crimes de ódio.

Em sua obra, Almada relata a experiência individual de crescer sendo uma mulher inserida em
um contexto opressor e se apoia na impunidade dos casos das garotas mortas para demonstrar como
essas violências ocorrem. Dessa maneira, a autora assume o papel de propagar o seu próprio testemunho
enquanto superstes, a sobrevivente de uma provação traumática, ao contar as diferentes situações da sua
vida que foi colocada cara a cara com a violência de gênero, seja relatando situações em que ela foi
vítima ou as situações que presenciou ocorrendo com as mulheres a sua volta, que a fizeram reconhecer
que a única coisa que as diferenciava dessas mulheres era o acaso.

Coetâneo a elaboração do seu testemunho, Almada assume o papel de porta-voz dos testemunhos
das garotas mortas, compartilhando como se deram seus feminicídios. Dessa maneira, a autora constrói a
completude de sua obra de uma maneira que constantemente entrelaça seus relatos aos relatos das
garotas, buscando transmitir sua experiência individual enquanto mulher, mas também representar o
trauma coletivo que sublinha sua história, criando uma narrativa simbólica da vivência feminina não só
na Argentina, mas na América Latina como um todo.

Na escrita de seu testemunho, Almada combate o silêncio imposto pelas dinâmicas sociais
hegemônicas responsáveis pela manutenção dessas violências, de modo que Chicas Muertas se
manifesta como uma catarse literária que supre a lacuna deixada pela ausência de uma catarse jurídica,
inscrevendo um continuum de violências de gênero que afetam as mulheres como um todo, - que no caso
das garotas culminou em seu feminicídio - destacando o aspecto traumático que a justiça é incapaz de
transcrever; ao invés de apenas reviver o trauma por meio de um julgamento, o manejo do aspecto
traumático por meio da literatura permite a sua propagação e o exercício de alteridade de seus leitores,
configurando, assim, um ato de resistência contra o sistema do qual essas mulheres foram vítimas.
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