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Resumo 
 
O presente artigo visa apresentar um panorama de disputas midiáticas em torno da memória 
e projeto museal do Museo de la Solidaridad Salvador Allende. O referido museu fora uma 
iniciativa de intelectuais e artistas que apoiaram o governo socialista de Salvador Allende no 
Chile dos anos 70. A partir da reabertura democrática chilena nos anos 90 se torna possível 
rearticular esse projeto museal; justamente nesse momento, emerge uma série de querelas 
que indicam disputas de memória e institucionalização das mesmas em museus, processo 
típico eem sociedades que passaram por eventos dramáticos e que (re)tecem a narrativa 
sobre os ocorridos. 
 
Palavras Chave: Museo de la Solidaridad Salvador Allende; Mário Pedrosa; memória. 
 
 
Resumen 
 
El presente artículo visa presentar un panorama de disputas mediáticas en torno a la 
memoria y proyecto museológico del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. El referido 
museo fuera una iniciativa de intelectuales y artistas que apoyaron el gobierno socialista de 
Salvador Allende en Chile de los años 70. A partir de la reapertura democrática chilena en 
los años 90 se hace posible reubicar ese proyecto museológico; justamente en ese 
momento, emerge una serie de querellas que indican disputas de memoria e 
institucionalización de las mismas en museos, proceso típico en sociedades que pasaron 
por eventos dramáticos y (re)tejen la narrativa sobre los ocurridos. 
 
Palavras clave: Museo de la Solidaridad Salvador Allende; Mário Pedrosa; memoria.  
 
 
 

 Recorte de jornal online.i Entre as diversas notícias, e nuvens de texto e 

informações, no centro localizasse a notícia sobre a (re)abertura de um museu 

chamado Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Se pudéssemos olhar só para o 

miolo da página, já teríamos aí algumas imagens sobrepostas. Uma foto em sépia, 

angulosa, tirada provavelmente no outono ou inverno se soma a uma chamada cujo 

título sugere mistério “La historia no contada del Museo de la Solidaridad”. No corpo 

da notícia mais informações denotam um ar sombrio, misterioso: uma casa que 

servira a um orgão de espionagem da ditadura Pinochet fora entregue pelo Estado à 

família de Salvador Allende para ali alocar um museu. Às margens da notícia, 

propagandas, notícias móveis, elementos de construção visual que intentam nos 
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mobilizar sem palavras: a catástrofe da senhora sobre escombros, o olhar erótico da 

modelo, uma mulher semi-nua, estão todas ali dispostas como fotos do dia, imagens 

a serem consumidas. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
        Ilustração 1: página de cultura do jornal chileno online La Nación  

de 09 de setembro de 2005, acessada em 08 de julho de 2010. 

 

Dentro dessa superpovoação imagética, dessa disposição de imagens e 

textos que servem ao “informacional” e ao consumo, traçamos um primeiro percurso 

de acúmulo de informações em torno do Museo de la Solidaridad, hoje, Museo de la 

Solidaridad Salvador Allende. O Museo de la Solidaridad fora tema de minha 

dissertação de mestrado. Logo no inicio da pesquisa sobre o museu fora possível 

perceber as disputas de memória e de concepção museal em torno do mesmo. O 

presente artigo apresenta o balanço de cerca de dez anos de disputas midiáticas 

envolvendo o Museo de la Solidaridad. A partir desse balanço foi possível incorporar 

na dissertação uma discussão sobre concepções museais e disputas de memória a 

partir da incorporação de reflexões de autores latino-americanos que se inspiram 

nas análises de Walter Benjamin sobre memória e narração. 

 

Coordenadas iniciais: o Museo de la Solidaridad. 
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 As obras que compõem tal museu foram recebidas nos anos 70 com vistas a 

formar um museu com expressão das vanguardas artísticas à época, vanguardas 

estas que doariam suas obras em gesto solidário ao processo político chileno. A 

idéia fundacional do Museo de la Solidaridad é uma espécie de desenrolar de um 

outro ato político-cultural, que fora a chamada “Operación Verdad”, onde diversos 

artistas e intelectuais foram ao Chile para desde lá e posteriormente divulgar suas 

impressões sobre o processo chileno, contrarestando assim o bloqueio midiático 

oposicionista imposto pelo periódico de circulação nacional chileno “El Mercúrio”. Por 

ocasião da “Operación Verdad” surge a ideia de se fundar um museu formado 

exclusivamente por obras doadas. A iniciativa do museu fora encabeçada sobretudo 

por Mário Pedrosa, expoente crítico de arte brasileiro que nesse momento havia se 

exilado no Chile por estar respondendo no Brasil a um processo de difamação da 

Ditadura Militar brasileira no exterior. 

As obras chegadas ao Chile, respostas aos apelos enviados sobretudo por 

Mário Pedrosa e Pablo Neruda à época embaixador do Chile na França, chegaram a 

ser parcialmente expostas em duas exposições. Com o golpe, as obras são 

escondidas nos porões do Museu de Arte Contemporânea, museu sob encargo da 

Universidade do Chile.ii 

 Diante da quebra institucional e da repressão instalada pela Ditadura, a 

iniciativa do Museu, cujo caminhar institucional ainda estava muito pouco maduro, é 

levada ao estrangeiro junto com os exilados do golpe chileno. Na Europa, Mario 

Pedrosa, José Balmes, Carmen Waugh e outros começam a rearticular as doações 

ao museu, que agora passa a ser chamado “Museo de Resistencia” (ou no plural: 

diversos núcleos de exilados chilenos constituíram museus de resistência, 

posteriormente reagrupados) e que se manteria com este nome até a abertura 

democrática no Chile. 

 A iniciativa de criação do Museu de la Solidaridad deve ser compreendida 

dentro do processo político chileno e sua projeção internacional como país que 

nesse momento construía uma plataforma socialista sem quebra institucional: 

Allende fora eleito democraticamente dentro das regras da constituição chilena 



2789 
 

 

 

vigente em 1970. Esses são anos de grandes paixões políticas em todo o globo e o 

campo artístico não é alheio a esses amplos movimentos. O Chile de Salvador 

Allende recebe apoio entusiasta de parte significativa da intelectualidade no período, 

quanto mais da intelectualidade identificada como de esquerda.iii 

 

Fissuras na Memória. 

 

 Quando do início do processo de abertura democrática, nos anos 90, não 

havia clareza sobre o destino institucional das obras, e o reitor da Universidade do 

Chile chega a defender que tais obras pertenciam à Universidade. Neste momento, a 

recém-criada Fundação Salvador Allende pleiteia a guarda das obras, conseguindo-

a por meio de decreto expedido pelo presidente Aylwin. Posteriormente, sob o nome 

jurídico da Fundação Salvador Allende, as doações ainda dispersas no exterior 

começam a chegar ao Chile, somando-se ao acervo dos anos 70. Juridicamente, 

contudo, há uma distinção entre as obras recebidas no Chile até 1973 e as obras 

doadas após esse período, uma vez que as que compunham o acervo recebido 

ainda durante o governo UP eram propriedade do Estado Chileno, conforme o 

mesmo ato expedido em favor da Fundação Salvador Allende quanto à guarda das 

obras. As obras posteriores a esse período passaram a estar numa espécie de limbo 

jurídico: foram enviadas ao Chile em nome da Fundação Salvador Allende, que 

posteriormente passou a reivindicar a propriedade sobre elas, enquanto diversas 

pessoas relacionadas ao projeto do Museu nos anos 70, entre elas a diretora do 

MSSA de 1990 a 2004, Carmen Waugh, e o atual diretor do museu José Balmes, 

reividicavam a posse do Estado chileno sobre as obrasiv.  

 Nessa briga pela posse das obras, entraram artistas e críticos de arte chilenos 

e entraram também novos argumentos: o questionamento acerca da missão da 

Fundação Salvador Allende, sobre o projeto museal que organizaria aquele acervo 

junto ao projeto memorialístico de Salvador Allende. O debate se espraia, pois o que 

está em jogo é muito mais que a posse de obras de arte doadas. É a memória sobre 

um projeto político passado, é a memória da constituição do espaço artístico chileno, 

é a identidade política de agentes contemporâneos. A imagem de Allende e do 



2790 
 

 

 

período UP, soberanas sobre todo esse conjunto de questões, surgem como 

fantasmagoria: a quem cabe o legado da UP e de Allende, que sujeitos podem tomar 

tais imagens no Chile contemporâneo? 

 Estamos aqui numa seara típica de momentos pós-catástrofes. Os sujeitos 

contemporâneos, que elaboram o trabalho de memória sobre eventos passados, não 

podem se identificar plenamente com os fatos ocorridos, a não ser que se submetam 

a uma postura melancólicav, que por seu turno não gera solução para a ação do 

sujeito em seu tempo. Problemática como toda tomada do passado, o que se passa 

com a tomada específica do pós-catástrofe é que nesse, habita-se ainda a 

catástrofe, como referente que não cessa de irromper no cotidiano, sem 

necessariamente expressar-se verbalmente.vi No caso chileno, esse irromper nos 

parece ser marcado pela imersão do recalcado e do traumático, dado a forma 

extremamente negociada e incompleta com que a transição democrática se instaura, 

transição sub judice de um arbítrio posto como patamar inconteste: a democracia 

encontra seu limite nas regras do livre-mercado.vii 

 Dentro das possíveis chaves bibliográficas para trabalhar tal temática, como já 

dissemos, nossa opção foi por trabalhar com reflexões de Walter Benjamin e seus 

comentadores que refletem sobre a pós-catástrofe típica do cone sul latino-

americano, o pós-ditadura. Esse é o momento de justificar tal opção. Benjamin tem 

sido reivindicado como teórico que elucida elementos em torno da grafia da história 

e do testemunho como reminiscência da narração.viii A questão da narração é central 

em Benjamin, já que constitui um dos pontos altos de sua leitura (escritura) da 

história, leitura esta impactada por um tempo de crescente barbárie racionalizada 

que desemboca na Shoah. Para Seligmann-Silva: 

 Benjamin, por assim dizer, viveu avant la lettre as 'experiências' pelas 
quais a humanidade passou na Segunda Guerra e desse modo pode ser 
considerado – de modo paradoxal – o principal teórico do testemunho que 
ele mesmo não pode ver/ler nas obras pós Segunda Guerra Mundial, mas 
que captou nas manifestações culturais de sua época (e do passado) e 
encenou nas suas reflexões sobre a grafia do tempo. (Seligmann-Silva, 
2003, pg.406).

 

 

 Antes de prosseguirmos com essa discussão iremos apresentar um balanço 

das disputas de memória em torno do MSSA que circularam em espaços online, que 
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fora uma de nossas principais fontes no início do trabalho sobre o museu. 

 

Fantasmagoria. 

 

 Diário El Mercúrio, 19 de dezembro de 2004. Na sessão “Actividad Cultural” a 

matéria entitulada “Un espacio contemporaneo con tesoros donados” reconstrói a 

trajetória do Museo de la Solidaridad à luz de informações prestadas pela deputada 

Isabel Allende, membro da Fundação Salvador Allende que, entre outras atividades, 

administrava o MSSA. Segue um trecho da reconstrução históricaix:  

 Otra gran investigación fue la de averiguar qué había pasado con las 
obras que habían ingresado a Chile hasta 1973. Se descubrió que estaban 
indebidamente inventariadas como parte de la Universidad de Chile, en 
consecuencia que habían sido donadas al Estado de Chile. 
 En ese entonces, Isabel Allende Bussi se entrevistó con el Presidente 
Patricio Aylwin, quien dictó dos decretos por medio de los cuales el Estado 
recuperó las obras ingresadas hasta 1973, entregándolas en comodato a la 
Fundación Salvador Allende para que las administrara, cuidara y exhibiera. 
 Hoy, el museo tiene dos vertientes: una con las obras que ingresaron 
hasta 1973 (propiedad del Estado), y otra que corresponde a las obras 
donadas en diversos países durante el gobierno militar (propiedad de la 
Fundación Salvador Allende). De allí que se unieran los dos nombres para 
formar el Museo de la Solidaridad Salvador Allende.  

 

 Em 26 de dezembro de 2004, anunciava a página de Artes y Letras de emol 

(El Mercúrio On-Line): “¿HECHOS CONSUMADOS? Museo de la Solidaridad 

Salvador Allende (MSSA):  

 
Solidaridad en suspenso. Posee la mayor colección de arte del país, pero no 
está claro a quién pertenece. Hoy lo administra la Fundación Salvador 
Allende, que reclama parte del patrimonio, mientras sus fundadores aseguran 
que todo es del Estado. Y que éste debiera hacerse cargo.” x 

 

 A notícia segue, tendo como interlocutora Carmen Waugh, diretora do museu 

por catorze anos e que passa a ter desavenças públicas com a Fundação Salvador 

Allende por conta da disputa sobre a posse do patrimônio. Waugh, junto a cerca de 

220 personalidades do meio artístico chileno, entre eles Pedro Miras e José Balmes, 
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cuja participação no projeto dos anos 70 e 80 lhes garante grande apelo em relação 

ao passado e ao destino do museu, chegaram a articular em 2003 uma carta à filha 

de Salvador Allende, a deputada  Isabel Allende, pedindo que no marco dos 30 anos 

do golpe militar se ratificasse a posse estatal das obras. O contexto da matéria se 

refere justamente à posição de Isabel Allende em relação ao destino da obra e do 

museu, posição que vem a público mais de um ano depois da carta, que sustenta 

que as obras chegadas ao Chile nos anos 90, obras doadas em contexto posterior 

ao período UP, eram de posse da Fundação Salvador Allende, ente jurídico que 

permitira mediar a entrada de tais obras no país no contexto da abertura. 

 Nessa disputa, o fantasma de Allende surge como interlocutor para os que 

pleiteiam a posse estatal das obras. Na carta “A los Artistas del Mundo”xi escrita 

como agradecimento de Allende pelas obras doadas até aquele momento, em 

ocasião próxima à da segunda exposição de obras doadas ao museu, realizada no 

edifício da UNCTAD III em fins de 1972. Na carta, Allende anuncia que  “en nombre 

del pueblo y del gobierno de Chile, hago llegar mi emocionada gratitud que han 

donado sus obras para constituir la base del futuro Museo de la Solidaridad.”. A carta 

segue discorrendo sobre a dívida dos chilenos com tais artistas, dívida que será 

sanada pelo avanço dos projetos de transformações em curso.  

 Os que reivindicam a posse estatal das obras de arte, localizam nesta carta e 

numa série de outros anúncios e documentos, bases documentais do estatuto das 

obras doadas.  Elas teriam sido doadas ao povo do Chile e portanto caberia ao 

Estado a posse das mesmas. 

 A partir da posição anunciada em fins de dezembro por Isabel Allende, serão 

desencadeadas entrevistas com Carmen Waugh e Justo Pastor Mellado, crítico de 

arte chileno irá escrever uma série de artigos publicados em sua página pessoal – 

www.justopastor.cl, em que reivindica a pertença estatal das obras. Daí em diante, a 

disputa se acirrará. Por um lado, Carmen Waugh e aliados irão mobilizar a 

comunidade artística chilena e recorrer com mais freqüência ao presidente Lagos, 

para que se posicione em torno da questão. De outro, trabalhando com menos 

alarde midiático, a Fundação Salvador Allende irá empreender uma refundação 

museal, recorrendo a elementos memorialísticos do museu, tais como a presença de 

Mário Pedrosa em sua concepção inicial, presença que será recolocada a partir de 
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uma aliança com o ministério da Cultura brasileiro, que designará o artista e curador 

Emanuel Araújo como reformulador da proposta museal do MSSA, e ao trabalho 

junto a memória de Salvador Allende: no projeto da reforma museal, um memorial a 

Salvador Allende foi concebido com entrada para o MSSA.  

 Não vamos aqui reconstruir cada elemento que pudemos recompilar sobre tal 

disputa. Seu desenlace se dará em 2005, através da decretação de propriedade do 

Estado chileno sobre todas as obras doadas ao Museo de la Solidaridad, após 

intensa campanha em torno do assunto. Junto a esse ato, fica acordado que a 

Fundação Salvador Allende ficaria responsável junto ao Estado e teria em comodato 

a guarda e a possibilidade de exposição das obras, através da figura jurídica de uma 

fundação com dotação orçamental estatal própria – a Fundação Arte y Solidariedad. 

Waugh fez sua posição triunfar. Junto a este triunfo vem sua despedida e a 

despedida de toda sua equipe.xii 

 Tampouco vamos recompilar todas os elementos polêmicos lançados por 

Justo Pastor em sua página web.xiii Mas é necessário assinalar uma crítica sua que 

parece bastante pertinente: a de que a fratura histórica ocorrida em 1973, não 

permite uma retomada do projeto do museu, sem que surja no horizonte a 

fantasmagoria do projeto da Unidad Popular. Em mais uma recompilação histórica,  

elemento presente em todos os artigos que recompilamos na internet sobre o 

museu, nos diz Justo Pastor: 

Justamente, entre 1974 y 1990, su existencia es reconoscida en el mundo 
como Museu de la Resistencia y su legitimidad proviene, en los hechos, de 
la legitimidad que le delega 'la UP en el exilio'. Es aquí donde el Museo de la 
Resistencia pasa a perder su perfil, porque se desdibuja la línea de 
dependencia de esta legitimidad; es decir, desaparece la UP como fantasma 
orgánico”.

xiv
  

 

 Fantasmagoria, na compreensão benjaminiana, é uma imagem espectral que 

pode ser formada de algumas maneiras: pelo índice redentor guardado nos despojos 

liberados de seu valor de uso, pelo brilho de felicidade que impregna o ar histórico, 

brilho que transpassa gerações, gerando também força redentora, que clama por ser 

agarrada pelos agentes históricos que buscam interromper o curso histórico para 

redimir a humanidade e com ela, toda sua história e memória de sofrimentos 

passadosxv. A fantasmagoria da UP ronda os projetos do museu. Ela está ali, como 
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vazio, como elo rompido que não pode ser retomado, mas que também não pode ser 

esquecido. 

  

Terceira pessoa/ Terceiro 

 Mas a fantasmagoria, que dá indícios de que algo do passado ronda e 

impregna suas marcas nos ares contemporâneos pode se constituir como elemento 

conformador tanto para o salto dialético (revolução) quanto para o trauma e o tempo 

do eterno retorno que as imagens traumáticas implicam. O que está em jogo aqui é 

como se retoma o passado – para Benjamin, essa retomada sempre é política, 

sempre implica nos projetos correntes. Por isso a retomada do passado é também, 

em sua reflexão, um fardo (e aqui os comentadores o aproximam de um de seus 

interlocutores, Nietzsche) e um compromisso – não se pode vasculhar as ruínas a 

que chamamos história impunemente. 

 Os principais artífices da disputa de memória-projeto em torno ao museu são 

antigos partícipes da UP. A retomada de alguns direitos democráticos no Chile, lhes 

permitiu reorganizar suas vidas, e reinserirem- se politicamente.  Contudo, sabemos 

o quanto a transição chilena foi feita sob a égide de uma Constituição autoritária, 

aquela outorgada pela ditadura em 1980. A forma como estão estruturadas as bases 

legais para a ação política-partidária, cria entraves que não permitiram aos chilenos 

a expressão eleitoral da diversidade política que costuma colocar-se em períodos de 

abertura democrática. 

 À luz das dificuldades postas para a vida política chilena, parece evidente que 

as possibilidades de reelaboração do passado, sua retomada crítica e ativa, é tarefa 

inconclusa. Pode-se contestar que tal tarefa sempre estará inconclusa. Sim, mas o 

fato é que há marcos e marcos para discussões sobre o passado. O marco chileno 

em torno da história da ditadura e da história do período da UP está fortemente 

marcado pelo signo do trauma e da impossibilidade de reelaboração de uma série 

de elementos que seriam extremamente importantes para a vida democrática. 

Rearticular verbalmente, narrar o trauma, é parte do processo de sua superação, é 

parte da possibilidade de enlutar. 
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 Como é possível narrar o trauma? Beatriz Sarloxvi e Jeanne-Marie Gagnebinxvii 

elaboram em suas reflexões chaves distintas acerca de tal possibilidade. O contexto 

de produção textual de Sarlo é a Argentina pós-ditadura, onde há segundo a autora, 

uma “saturação” memorialística, onde o testemunho é alçado a um patamar de 

validade ético-moral inconteste. Tal situação, converge com a virada subjetiva dos 

escritos acadêmicos, escritos estes cada vez mais centrados no sujeito como 

elemento validador de verdade(s). Quanto a Jeanne-Marie, podemos dizer que sua 

incursão pelo tema, é menos centrada no centro da polêmica em torno da memória 

pós-ditadura – o testemunho como elemento inconteste de reconstituição dos 

ocorridos e dos traumas. O testemunho é tema de sua obra, mas será abordado por 

outras chaves que não esta. Explicitar formas narrativas e suas possibilidades 

contemporâneas pós-catástrofe será seu tema forte, tema sobre o qual discorre 

tendo como pano de fundo o pós-catástrofe. 

 A realidade a que Sarlo se refere em sua obra não poderia estar ao mesmo 

tempo tão próxima e tão distante da situação chilena. Por um lado, sabemos das 

semelhanças dos regimes autoritários no Cone Sul, suas relações mútuas e seu 

suporte por parte da política externa norte-americana de Guerra Fria. Por outro lado, 

quão distintos não são os processos de abertura democrática no Chile e na 

Argentina. De certa forma, Sarlo tem a felicidade de poder falar de uma 

superprodução da memória. Pior nos parece ser o caso chileno, em relação ao qual 

embora não possamos dizer que não há nenhum processo de testemunho, 

reparação e justiça, o fato é que a conciliação em bases pouco sustentáveis foi a 

tônica geral de seu processo de transição. 

 Diante de uma saturação de vozes que correm o risco de não possibilitar 

qualquer análise compreensiva sobre o ocorrido, Sarlo aposta na terceira pessoa 

como saída do impasse posto pela superprodução de testemunhos. Não há qualquer 

problema em si no testemunho.  O problema é a hegemonia moral do testemunho 

que pode bloquear a análise crítica, que para Sarlo (e concordamos com ela) 

sempre exige algum grau de distanciamento, impossível no testemunho. Daí a 

necessidade da narração em terceira pessoa como elemento desse afastamento 

crítico.xviii 

 O interessante deste debate é seu compromisso com uma reconstrução dos 
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sujeitos políticos na arena pública. Quem fala, quem testemunha, pode e deve ser 

alvo de inflexões críticas, que recoloquem elementos da fala, reconstruindo assim as 

possibilidades de relação entre o individual e o coletivo. Isto nos parece central no 

caso do museu; seu esforço de reconstrução está hoje mesclado ao projeto 

memorialístico de Allende e da UP. Ninguém pode deter tais despojos com 

exclusividade, mesmo se o quisesse. Os projetos de memória relativos a esse 

período são encargo da arena pública chilena. Recolocar o debate, não se prestará 

certamente a que seja sanado, mas se prestará ao trabalho de memória necessário 

à própria reconstrução do tecido democrático no Chile. 

 A reflexão de Jeanne-Marie traz outra chave para a reflexão sobre a 

reconstrução narrativa, memorialística e testemunhal. A autora, preocupada 

igualmente com a possibilidade de narração-compreensão dos eventos passados 

também se debruça sobre os limites do testemunho. Ao abordar o sonho de Levi, em 

que as pessoas não escutam sua narração sobre a Shoah, Gagnebin se propõe a 

refletir sobre esses que se levantam e vão embora sem escutar. 

 À luz da noção de “terceiro” de Piralian e Altounian sugere a Gagnebin um 

alargamento do conceito de testemunho. 

Testemunha também seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir 
a narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem 
adiante, como num revezamento, a história do outro: não por culpabilidade 
ou por compaixão, mas porque somente a transmissão simbólica, assumida 
apesar e por causa do sofrimento indizível, somente essa retomada 
reflexiva do passado pode nos ajudar a não repetí-lo indefinidamente, mas a 
ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente.

xix
 

 

 Não nos parece que haja uma oposição intrínseca entre a argumentação de 

Sarlo e de Gagnebin, já que ambas estão preocupadas com a necessária 

transcendência que deve ocorrer com o testemunho para que este não se reduza ao 

intransmissível que é constitutivo de todo testemunho, fazendo ruir assim as 

possibilidades redentoras e narrativas que também o constituem. A diferença central 

está no trajeto escolhido cá e lá para empreender tal tarefa. Sarlo propõe uma 

desinflação do testemunho enquanto moeda moral uma vez que essa inflação 

pauperiza suas possibilidades redentoras. Haveria que recorrer então a outro meio 

de circulação, a voz em terceira pessoa, para retomar tais possibilidades. Gagnebin 



2797 
 

 

 

propõe outra economia simbólica. Sua proposição nos parece mais interessante, no 

mínimo por estar mais bem armada estrategicamente para a tarefa: em vez de retirar 

de circulação o valor moral do testemunho, sua proposta é atravessar tal valor, 

redimensionando-o.  Para ela é necessário alargar a tarefa ético-moral contida no 

trabalho testemunhal.xx 

 Não será esta a tarefa posta ao museu que mobiliza nossas reflexões? Nos 

parece que sim. Se tal tarefa puder ser concretizada, os fantasmas que habitam 

esse museu poderão nos assombrar pela imagem redentora contida no sonho 

emancipatório do Chile de Salvador Allende e não mais pelo assombro traumático de 

uma democracia atrofiada e limitada pelo mercado. O mercado também tem sua 

fantasmagoria, a fantasmagoria da liberdade, arrancada dos projetos de 

emancipação humana e invertida em seu postulado: a liberdade de lucrar e 

comerciar é seu bastião e não a liberdade redentora, do sonho de felicidade inscrito 

nos sonhos revolucionários. 

                                                 
i   BELLIDO, Erick. A 35 años del sueño artístico de Salvador Allende: La historia no contada del Museo de la 

Solidaridad. LA NACÍON, 9 de setembro de 2005. Disponível em: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050908/pags/20050908190939.html acessado em 09 de junho 
de 2009. 

ii    A breve história que estamos reconstruindo é encontrada em diversas fontes. Pode-se recorrer aos textos: 
MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE. Histora del Museo. Disponível em: 
Http://museodelasolidaridad.cl/CAS_museo.php acessado em 02 de abril de 2009.MELLADO, Justo Pastor. 
Ruínas Antecipadas. Modernidades combinadas y desiguales. In: DOCUMENTA MAGAZINE ONLINE JOURNAL. 
no. 1-3, 2007. Disponível em: 
http://magazines.documenta.de/frontend/article.php?IdLanguage=13&NrArticle=268 
iii
 Há uma vasta literatura que rememora e comenta a postura esquerdista de parte considerável dos 

intelectuais latino-americanos até ao menos meados dos anos 70. Ver o trabalho de RIDENTI, 
M.Artistas e Política no Brasil pós-1960: itinerários da brasilidade.in: RIDENTI, M,BASTOS, E. & 
ROLLAND, D. (orgs).Intelectuais e Estado. Belo Horizonte, UFMG, 2006. 

iv   O material eletrônico que dá conta de tal disputa pela posse e guarda das obras são encontradas em: 
GONZÁLEZ, Macarena García. ?Hechos Consumados? Museo de la Solidaridad Salvador Allende: Solidaridad 
en suspenso. EL MERCURIO, 26 de dezembro de 2004 Disponível em: 
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={0129e9cd-916b-476f-ad4c-c6e3e831dd32}. Acessado em 09 de 
junho de 2009. e BELLIDO, Erick. A 35 años del sueño artístico de Salvador Allende: La historia no contada del 
Museo de la Solidaridad. LA NACÍON, 9 de setembro de 2005. Disponível em: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050908/pags/20050908190939.html acessado em 09 de junho 
de 2009. 

v   A distinção entre melancolia e luto é fundamental na literatura que aborda o pós-catástrofe, sobremaneira aquela 
que está ancorada nas reflexões Benjaminianas, freudianas e lacanianas (note-se que Freud fora também base 
da reflexão de Benjamin sobre o melancólico). Resumindo argumentação que se baseia nos trabalhos 
freudianos, o luto se caracteriza por um processo de representação do perdido, construíndo-lhe um túmulo 
afetivo. A melancolia é a marca daqueles incapazes de enlutar, e que não substituem a perda, ao contrário, 
passam a se identificar com aquilo que fora perdido. Ver a reconstrução de tal debate em: AVELAR, Idelber. 
Alegorías de la Derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago, Editorial Cuarto Proprio, 2000. 

pg. 18-20. 
vi   Tal concepção de pós-catástrofe está desenvolvida em SELIGMANN-SILVA, Márcio. 2005 Literatura e trauma: 

um novo paradigma. In: O Local da Diferença: Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução. São Paulo, 

Editora 34,. pg. 63 -80. 
vii   Sobre a premência do mercado na transição chilena, um texto crítico de Moulián sobre a sociedade chilena 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050908/pags/20050908190939.html
http://museodelasolidaridad.cl/CAS_museo.php
http://magazines.documenta.de/frontend/article.php?IdLanguage=13&NrArticle=268
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050908/pags/20050908190939.html
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contemporânea nos parece muito ilustrativo em seu comentários sobre o arrasamento do político provocado pela 
cultura neoliberal. Ver: MOULIAN, Tomás. El Consumo me consome. Santiago de Chile, LOM, 1999. 

viii   Um dos motes centrais da obra de Benjamin está centrada na questão da narrativa. Típico dos tempos modernos 
é a perda da capacidade narrativa, capacidade que se funda na experiência. A experiência da modernidade é a 
experiência do choque e das tentativas de recomposição do Eu diante dos sucessivos choques a que estamos 
submetidos cotidianamente. O testemunho e a literatura de testemunho guardariam reminiscência da narração 
das sociedades cuja vivência estava inscrita na tradição (o que permitia que a vivência pudesse em parte se 
transmutar em experiência, cuja carga transferencial, comunicacional é mais ampla). Contudo, o testemunho 
guardaria em seu seio a contradição da experiência do choque, e da incapacidade de narrar plenamente, 
restituindo a narração a experiência. O testemunho dá testemunho não só de um certo vivido como também de 
seus silêncios e de sua incapacidade narrativa. Sobre narração em Walter Benjamin ver: GAGNEBIN, Jeanne-
Marie. Não Contar Mais? In: História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo, Perspectiva, 2007. pg 55-72. 

ix  EL MERCURIO. Un espacio contemporáneo con obras donadas. EL MERCURIO, 19 de dezembro de 2004. 
Disponível em: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={b22d0e56-0ac7-4447-9105-cd77b23b8a2b} 
acessado em 24 de junho de 2009. 

x   GONZÁLEZ, Macarena García. ?Hechos Consumados? Museo de la Solidaridad Salvador Allende: Solidaridad 
en suspenso. EL MERCURIO, 26 de dezembro de 2004 Disponível em: 
http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={0129e9cd-916b-476f-ad4c-c6e3e831dd32}. Acessado em 09 de 
junho de 2009. 
xi ALLENDE, Salvador. A los artistas del Mundo [carta]. 1972. 

xii  Essas últimas informações podem ser recompiladas através da seguinte matéria: CÁCERES, Yenny. La Feroz 
Disputa por el Museo Salvador Allende. In: REVISTA QUE PÁSA, 2005. disponível em: 
http://suscripciones.latercera.cl/medio/articulo/0,0,38039290_101111578_160054958,00.html  Acessado em: 24 
de junho de 2009. 

xiii  Justo Pastor desfere uma série de críticas duras a Fundação Salvador Allende em artigos publicados entre o final 
de 2004 e meados de 2005, chegando mesmo a acusar a FSA de ser sequestradora e parasita do Museo de la 
Solidaridad, ao mesmo tempo em que questiona a missão institucional da FSA, bem como uma suposta 
conivência política do Estado chileno com a FSA. Ver os artigos: MELLADO, Justo Pastor. La Donacíon de la 
Diputada Isabel Allende.  13 de janeiro de 2005. Disponível em: 
http://www.justopastormellado.cl/edicion/index.php?option=content&task=view&id=204&Itemid=28 acessado em: 
08 de junho de 2009. e MELLADO, Justo Pastor. La Fundación Allende se propone secuestrar la colección del 
Museo Salvador Allende. 12 de janeiro de 2005. disponível em: 
http://www.justopastormellado.cl/edicion/index.php?option=content&task=view&id=204&Itemid=28 acessado em: 
08 de junho de 2009. 

xiv  MELLADO, Justo Pastor. El Museo de la Solidaridad y El Mercurio. 13 de janeiro de 2005. Disponível em: 
http://www.justopastormellado.cl/edicion/index.php?option=content&task=view&id=198&Itemid=28. Acessado em 
08 de junho de 2009. 

xv  O terceiro volume das Obras Escolhidas de Benjamin, “Baudelaire um lírico no auge do capitalismo”, dão conta 
em algumas passagens da fantasmagoria dos despojos. Também seu texto “Sobre o conceito de história”  sua 
segunda tese, elabora a dimensão de fantasmagoria como índice que clama por redenção.  

xvi  SARLO, Beatriz. Tiempo Pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI, 

2007. 
xvii  GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Memória, História, Testemunho. In:______ Lembrar, Escrever, Esquecer. São 

Paulo, Editora 34, 2006. 

xviii  Alvo de debates em nosso curso a questão do afastamento. Concordo que o acento de Sarlo na reconstrução 
em terceira pessoa pode incorrer na noção ingênua de que, recorrendo a esta voz distanciada, estariam sanados 
os problemas em torno da análise crítica sobre o passado. Mas creio que o núcleo interessante de seu debate 
está em buscar os meios de recriação de um espaço crítico, que permita retomadas do passado ativas, nas quais 
os sujeitos políticos estejam postos na arena de debates e não protegidos por uma bolha moral inconteste.  
xix Op cit. pg.57 
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