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RESUMO: A contribuição para o Simpósio Literatura e dissonância focaliza questões de 

fronteira acerca de formas híbridas de textos autobiográficos/autoficcionais produzidos por 

autores confrontados, no início do século 21, com as sombras do passado. O estranhamento 

diante da descoberta de cenas e eventos esquecidos, sublimados ou intencionalmente ocultados, 

estimula a minha avaliação dos processos de memória que, na ótica retrospectiva do presente e 

no horizonte de determinadas intenções e desejos, filtram, inventam e procuram presentificar por 

imagens compósitas e retocadas, experiências e condutas perturbadoras do passado. Os efeitos da 

distância temporal em construções identitárias, seja no âmbito da vida concreta, seja na ficção, 

serão observados, de modo pontual, no relato autobiográfico situado no espaço intersticial do 

literário e referencial, Beim Häuten der Zwiebel (2006), do escritor e intelectual Günter Grass 

que tendo participado ativamente de momentos históricos complexos, procura entender, 

interpretar e justificar as próprias vivências, posturas, atos e sentimentos na forma de um exame 

de consciência de suas atitudes políticas, éticas e morais.  
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Mais uma vez uma imagem se forma: eu mesmo, segundo a 

minha própria imaginação. 
Günter Grass 

O sentido construído pelo leitor é uma hipótese, o sentido 

evitado pelo autor uma estratégia. 

Uwe Wirth 

 

 

1. 

O que motiva o meu olhar sobre relatos autobiográficos situados nos espaços 

limítrofes de realidade e ficção, são as formas de recordação que traduzem visões 

contraditórias de mundos em tensão nas múltiplas constelações referenciais particulares 

e coletivas com respeito a realidades históricas, sociais e culturais. Neste quadro, a 

minha contribuição oferece um pequeno recorte de soluções estratégicas possíveis na 

montagem escritural autobiográfica que expressam não apenas a expansão dos próprios 



 

espaços do literário e do autobiográfico, mas acentuam também uma intencional 

ambiguidade e indeterminação, rebeldes a conceituações instituídas na construção da 

autoimagem de uma identidade individual e social. As reflexões propostas se entendem, 

neste sentido, como avaliação das configurações formais e dos pactos (auto)biográficos  

subjacentes dando contorno a experimentos que abrangem espaços contíguos de relatos 

biográficos, autobiográficos, historiográficos e encenações ficcionais. 

Esta composição constelar encontra a sua tradução exemplar na postura do 

escritor e intelectual Günter Grass. Prêmio Nobel da literatura e uma das vozes 

fortemente presentes nos debates em torno da redemocratização da Alemanha pós-

guerra, a sua confissão de ter pertencido na juventude à Waffen-SS, tornada pública em 

2006 na imprensa alemã e no livro autobiográfico Beim Häuten der Zwiebel, portanto a 

uma distância temporal de 60 anos, foi recebida com estranhamento e indignação pelo 

público leitor. No centro da aquecida discussão crítica encontrava-se, naquele momento, 

a figura do intelectual – no caso representado pelo escritor engajado – idealizado a partir 

do desejo de reconhecimento dos seus gestos ativistas em espaços mais amplos, 

perceptíveis em sua colaboração e intervenção regular nos debates de interesse na esfera 

pública. Não na qualidade de guardião da moral universal e da consciência ferida da 

humanidade com pretensão de falar em nome de direitos e valores mais elevados, mas a 

partir de uma espécie de moral circunstancial, com atribuições eventuais e circunscritas, 

associadas a lutas em campos políticos culturais específicos. Um consenso mínimo em 

torno de sua definição no campo literário foi sugerido por Markus Joch do seguinte 

modo: “Os intelectuais representam aquele grupo parcial de inteligência que não se 

limita ao exercício do trabalho intelectual em seu território profissional, mas pretende 

exercer influência com efeitos políticos sobre a opinião pública ou, no mínimo, 

participar de discursos acerca de sentidos e valores socialmente relevantes” (JOCH, 

2000, p. 11). Em sintonia com esta imagem, Hans Manfred Bock atribui o destaque dado 

a sua ação crítica não apenas a sua reputação literária, artística ou científica, mas 

igualmente ao fato de sua voz ser realmente ouvida na esfera pública, justificando o 

relevo e o sentido do seu gesto interventivo precisamente a partir da ressonância e da 

aceitação efetiva de suas ideias (BOCK, 1997). Nesta ótica, o intelectual usa a sua 



 

posição e autoridade sociais para exercer legitimamente uma crítica política em dados 

momentos e sociedades. Indispensável para a eficácia deste ato verbal de um agente 

político é, assim, o reconhecimento público de sua posição social, institucional ou 

profissional. É esta reputação que lhe confere uma autoridade acatada ao interpretar, em 

caráter individual, temas da discussão pública e ao orientar estrategicamente a forma do 

debate, da percepção e da assimilação de determinados temas e de determinados valores. 

Neste âmbito, o intelectual é visto como um agente verbal que, por um lado, é marcado 

por disposições de pensamento e conduta do seu tempo e, por outro, adquire por esta 

razão um papel central na própria formação da esfera pública verbalmente construída. 

O escândalo provocado pela divulgação do seu passado nazista pelo próprio 

escritor deixou em segundo plano a obra do escritor e deslocou inicialmente o centro do 

debate para a memória coletiva do passado alemão tematizada no relato autobiográfico. 

Uma ênfase que ganhou peso curioso na edição brasileira, Nas peles da cebola, 

(GRASS, 2007) pelo acréscimo de um subtítulo: Memórias. Esta qualificação permitiu, 

de antemão, estabelecer um pacto autobiográfico de leitura e de construção de sentido 

com acento sobre referências históricas reais. Por seu lado, a ausência deste atributo na 

publicação original – uma estratégia intencional ou não – deixou margem a 

interpretações complexas. Enquanto na dimensão pública o fenômeno da recordação 

subjetiva foi confrontado com a memória assumida coletivamente em diversos 

momentos históricos da guerra de 1939 a 1945 e do tempo posterior, na esfera 

disciplinar dos estudos literários as análises e interpretações de teóricos e críticos 

permitiram abrir espaço, também, para a discussão acerca das estratégias formais 

poéticas na configuração de realidades extraliterárias. No primeiro caso prevalecia a 

decepção com uma figura emblemática, tida como instância moral da Alemanha pós 

1945, que se revelou como fraude. No segundo caso, o relevo dado ao valor da obra 

como artefato literário regulava o termômetro positivo ou negativo dos críticos. Entre as 

extremidades polares de ambos circularam sentimentos privados e públicos tácitos ou 

violentamente exibidos, misturados com critérios literários incertos, na tentativa de 

entender este multifacetado relato autobiográfico caracterizado por uma incontornável 



 

dissonância entre recordação privada e memória coletiva e pela impossibilidade de 

aprisioná-lo em categorias precisas de (auto)biografia ou (auto)ficção.  

 

2. 

O estudioso da literatura e o historiador – e de modo eventual, o escritor – em 

sua condição de intelectual, e por força de seus comprometimentos profissionais, não 

apenas assumem uma postura crítica face aos objetos de sua investigação, mas se 

pautam igualmente por constantes processos de autorreflexão. Se esse investimento 

parece óbvio, é, no entanto, muito recente que ele se manifesta de forma assumida e 

visível em publicações de ego-histórias intelectuais. Quando o historiador francês Pierre 

Nora publicou em 1987 uma coletânea com o título Essais d’ego-histoire – um 

experimento historiográfico baseado em depoimentos de sete entre os mais 

representativos dos novos historiadores franceses, responsáveis, em parte, pelo chamado 

“despertar epistemológico” – ele transformou postulados teóricos e epistemológicos em 

prática. Ao tornar pública uma discussão até então restrita ao espaço da vida particular 

ou encerrada no espaço fechado de uma comunidade científica unida por compromissos 

institucionais e corporativistas geralmente mantidos fora do alcance de possíveis 

curiosidades externas, ele transgrediu uma lei silenciosa, tacitamente assumida (NORA, 

1987). Naquele volume o autor recolheu autobiografias intelectuais de sete dos mais 

representativos historiadores da chamada nouvelle histoire que, dispostos a correr o 

risco de assumir expressamente a primeira pessoa do singular, expõem aspectos de sua 

vida privada – incluindo comprometedores engajamentos políticos eventuais – tentando 

vinculá-los com a sua experiência profissional e acadêmico-institucional em diversas 

fases de sua existência. Estes ensaios de ego-história abalaram assim uma espécie de 

tabu que René Rémond, um dos contribuintes do volume, formulava do seguinte modo: 

“Os historiadores não se confessam” (RÉMOND, 1989, p. 287) ao manifestar-se a favor 

da visibilidade do historiador e de suas estratégias de profissão. Hoje o produto de seu 

trabalho científico não se legitima apenas em função de seus conhecimentos específicos, 

culturais e sociais, mas igualmente pela circunscrição de seu próprio lugar e pelo desejo 

de uma intervenção efetiva de sua atuação. O que se impôs foi uma consciência aguda 

da própria posição do observador no processo de investigação mesclando-se, deste 



 

modo, interesses pessoais, interesses ideológicos, ambições em relação à carreira e 

posturas face a demandas sociais e políticas que dão perfil às suas opções (OLINTO, 

2003). A publicação da própria história de vida por acadêmicos, intelectuais e escritores 

e a sua inserção em contextos político-históricos confere a esse ato inevitavelmente um 

caráter público. E é nessa delicada junção de interesses contraditórios que se localiza a 

escrita (auto)biográfica como encenação singela de desejos subjacentes que informam e 

tingem esse gesto em busca de gratificação e reconhecimento profissional e pessoal 

sendo, por outro lado, precisamente este reconhecimento que faculta a repercussão 

singular  de sua voz na esfera pública. 

Os estudiosos no recinto da literatura lidam com estas questões com uma 

naturalidade diferente, porque desde sempre fazia parte deste universo uma encenação 

escritural baseada no uso indistinto da primeira, segunda ou terceira pessoa no singular 

e no plural, atravessando fronteiras entre presente e passado e entre o interior de uma 

suposta consciência privada e o exterior de supostos contextos reais a partir do recurso a 

artifícios criativos da própria linguagem literária. A motivação básica das minhas 

reflexões pode ser entendida, assim, como investigação de algumas estratégias 

escriturais e pactos autobiográficos que dão forma a experimentos ambiguamente 

localizados na rede de relatos (auto)biográficos e de encenações (auto)ficcionais 

literárias.  

 

3. 

No horizonte destes argumentos o trabalho da memória será articulado com 

imagens e objetos disseminados em vários fragmentos e momentos dos múltiplos 

episódios, ao longo da estrutura narrativa caótica do texto autobiográfico Nas peles da 

cebola, que se estende ao período de 1939 a 1959, desde a entrada da Alemanha em 

guerra, quando o autobiógrafo tinha doze anos até a publicação do romance O Tambor, 

em 1959, que marca o início da trajetória de Günter Grass como escritor mundialmente 

reconhecido e prestigiado. O núcleo temático do discurso – centrado sobre a confissão, 

com 60 anos de atraso, de sua adesão voluntaria às Waffen-SS já no fim da guerra 

perdida pela Alemanha e focando “aquilo que eu aceitei com o estúpido orgulho dos 



 

meus anos de juventude” e “tentei, depois da guerra, movido por uma crescente 

vergonha, ocultar perante mim próprio” (GRASS, 2006b) – é configurado com acento 

sobre imagens de cebola e âmbar e de cenas de filmes interrompidos. 

O título do livro autobiográfico de Grass, Nas peles da cebola, surge 

multiplicado por treze desenhos sequenciais de cebolas em processo de despela, 

produzidos pelo próprio escritor, ocupando capa, contracapa e os intervalos entre os 

onze capítulos da publicação. A imagem, em sua forma textual e visual, opera neste 

espaço como figura de pensamento paralela às ideias do autobiógrafo acerca da 

estrutura e da função de processos de memória e não se entende como acessório 

ilustrativo secundário, mas como continuação e antecipação gráfica do próprio tema em 

questão: 

A recordação ama o jogo de esconde-esconde das crianças. Ela se 

escafede. Inclina-se a embelezar as coisas e gosta de enfeitar, muitas 

vezes sem motivo. Ela contraria a memória, que se mostra pedante e, 

quizilenta, quer ter sempre razão. 

Quando é abordada com perguntas, a recordação assemelha-se a uma 

cebola, que precisa ser despelada a fim de que seja exposto o que 

então pode ser lido letra por letra: e ela raramente é explícita, muitas 

vezes enigmatizada em escrita especular ou de qualquer outra 

maneira. 

Sob a primeira pele, que ainda estala secamente, encontra-se a 

próxima que, mal é tirada, expõe uma terceira, úmida, sob a qual 

aguardam e sussurram a quarta, e a quinta. E cada uma das outras 

exala o suor de palavras evitadas por demais tempo, também alguns 

sinais floreados, como se um merceeiro de segredos já desde jovem, 

quando a cebola ainda brotava, quisesse se disfarçar. 

E eis que a ambição já desperta: essa charada tem de ser decifrada, 

aquele código, descoberto (GRASS, 2007, p.10). 

A longa citação permite enxergar os movimentos deste processo e vinculá-lo 

simultaneamente à própria produção escritural e atividade de leitura. O narrador 

autodiegético se perde no processo de descamar a cebola e em tentativas frustradas de 

decifrar o sentido das letras inscritas em sua pele, enquanto a sua forma “muitas vezes 

enigmatizada em escrita especular” (p.10) repele o olhar, embaça a visão e perturba o 

empreendimento: “ao despelar a cebola os olhos começam a nadar em lágrimas. E tudo 

que era legível à vista clara se enevoa” (p.178). A metáfora da cebola contraria, deste 

modo, concepções convencionais da memória como arquivo de conteúdos preservados 



 

intatos e estáveis, uma convicção compartilhada pelo próprio autor em polêmica 

entrevista um mês antes da publicação efetiva do livro, concedida  a Frank Schirrmacher 

e Hubert Spiegel (GRASS, 2006b), ao qualificar recordações e autoimagens como 

enganadoras e próximas da ficção. A memória de si, assumida como parcial e pouco 

confiável, nesta dupla leitura ficcional e factual converge na própria referência ao 

contexto histórico real, com os ecos do chamado “despertar epistemológico” no campo 

disciplinar da história e com a ressonância das “mudanças paradigmáticas” nos estudos 

literários, ativados com mais ênfase durante os anos de 1970. Ainda que aplainado o 

vigor rebelde dos manifestos programáticos iniciais nos respectivos territórios 

disciplinares pela aceitação senso comunal de certos princípios básicos em diversas 

áreas de atuação, mesmo hoje estes manifestos antigos e, de certo modo, anacrônicos 

alimentam parte da discussão acerca de repertórios teóricos e práticas experimentais 

aceitáveis nas referidos esferas de saber, tradicionalmente localizados em campos 

acadêmicos distintos.  

Os textos autobiográficos contemporâneos situam-se de modo incerto e 

reversível nos interstícios dos dois espaços em função de sua aproximação do passado 

por meio de atos discursivos. O deslocamento de perspectivas de investigação resulta na 

mudança dos fundamentos teóricos em direção a concepções mais abertas do fenômeno 

literário inserido em processos comunicativos complexos e, no caso dos experimentos 

autobiográficos, abrigados em repertórios conceituais mais flexíveis abrangendo 

referências e práticas muito diversas na produção de escritas de si contemporâneas. 

No espaço dos estudos de história, o acento sobre o lugar do historiador, a 

escolha de quadros teóricos e de instrumentos de trabalho presentes no olhar que molda 

os objetos de seu interesse, deu destaque a processos construtivos parciais na 

dependência de sua posição em determinada comunidade científica, dando margem a 

dissidências, convicções particulares e criatividade pessoal. Neste aspecto, o 

metadiscurso autorreflexivo de Günter Grass, seja em sua dimensão ficcional seja 

factual, ratifica não só o caráter construtivo de realidades do passado produzidas pela 

memória, mas igualmente a sua dependência de gestos seletivos em determinadas 

situações enunciativas e comunicativas individuais e coletivas. A imagem de despela de 



 

múltiplas e renováveis camadas da cebola, em analogia aos distintos momentos da 

recordação autobiográfica, insinua simultaneamente a sua blindagem com máscaras que 

dissimulam e ocultam fatos incompatíveis e enfatizam a autoimagem desejada e 

projetada pelo relato autobiográfico, fabricando sucessivamente encenações retocadas, 

incompatíveis entre si: 

A cebola tem muitas peles. Elas existem em variedade. Mal está 

despelada, ela já se renova. Cortada, ela impele lágrimas aos olhos. Só 

ao ser despelada ela fala a verdade. O que aconteceu antes e depois do 

fim da minha infância bate à porta com fatos e correu de modo mais 

difícil do que eu queria, quer ser contado ora assim, ora assado, e me 

seduz a cair em histórias mentirosas (GRASS, 2007, p.11). 

Esta observação relacionada com os motivos alegados nas primeiras páginas do 

livro – “eu quero ter sempre a última palavra” (p. 10) – permite dar relevo às razões da 

insistente reiteração de sentimentos de culpa e vergonha que não se referem a uma (por 

ele negada) participação nos crimes de guerra, mas dizem respeito à falta de 

questionamentos de sua parte, evasivamente desculpada na escrita de si em termos de 

que “eras apenas um rapaz um rapaz bobo, não fizeste nada de tão ruim, não 

denunciaste ninguém” (p.38) e duplicada na entrevista com os referidos jornalistas  com 

a afirmação do autor de ter desconhecido, naquele tempo, os crimes de guerra que mais 

tarde vieram à luz, “mas a afirmação da minha ignorância não pode ocultar a 

consciência de haver estado integrado em um sistema que planificou, organizou e 

executou o extermínio de milhões de pessoas” (GRASS, 2006b). O relato 

autobiográfico  apresenta-se assim nos dois casos, ainda que com estratégias distintas, 

como tentativa de “redescobrir um jovem que hoje me é estranho e de questionar o meu 

comportamento em determinadas situações” e como justificativa daquilo que ele aceitou 

“com o estúpido orgulho” dos anos de juventude e que tentou, depois da guerra, ocultar 

perante si próprio “movido por uma crescente vergonha” (GRASS, 2006b). 

Na linguagem literária de Nas peles da cebola, tais tentativas surgem figuradas 

por uma segunda imagem: 

Sempre que meu outro meio, a cebola imaginada, não quer dar nada a 

conhecer ou transforma suas notícias em charadas, com lineamentos 

que mal podem ser decifrados sobre a pele úmida, eu pego no 

escaninho sobre o console em que escrevo em pé ... 



 

essa peça amarelo-mel, que é transparente e só próxima às bordas 

crostosas se mostra um pouco mais leitosamente nebulosa. Se a seguro 

contra a luz por tempo suficiente, desligo o tiquetaquear ininterrupto 

dentro de minha cabeça e não me deixo desviar por nenhuma outra 

coisa, nenhum protesto da política cotidiana ou qualquer outra 

presença, e portanto fico ocupado apenas comigo mesmo, reconheço 

no lugar do inseto preso no âmbar, que há pouco ainda queria me 

parecer um carrapato, eu mesmo em toda a minha estatura: catorze 

anos e nu (GRASS, 2007, p.53-54). 

Essa ferramenta complementar para o trabalho de memória, um pedaço de âmbar 

amarelo transparente – o ouro do mar báltico da terra natal de Grass – evoca a imagem 

da resina gotejando dos pinheiros, encapsulando e fossilizando coisas e revelando 

“segredos que se achavam protegidos e seguros” (p.53). Nele “se abriga tudo que ele 

pôde agarrar quando ainda se encontrava em estado mole, líquido”. Ele “nada esquece e 

leva segredos enterrados profundamente como se fossem frutas frescas levadas ao 

mercado” (p.57).  

As duas figuras, a cebola e o âmbar, trazem à luz “o que foi engolido com 

vergonha, segredos que sempre de novo trocam de roupagem” e estilhaços de 

pensamentos daquilo “que dói. Continua doendo...” (p.59). 

Há pouco ainda assaz nítida, a imagem do homem de dezesseis anos 

no trabalho obrigatório começa a se enevoar a partir das bordas. Não 

que ele se torne mais estranho para mim do que já estou acostumado a 

vê-lo, mas é como se meu eu-mesmo uniformizado quisesse esquivar-

se para longe. Até de sua sombra ele abre mão e quer, abandonado a 

qualquer interpretação, fazer parte dos menos sobrecarregados pela 

culpa (p.85). 

O terceiro instrumento de recordação, o filme, está sempre rasgando. “Por mais 

que eu o emende e volte a fazê-lo passar, ele oferece uma salada de imagens “ (p.110). 

É “como se fosse um filme composto de diferentes sequencias de ação, que passa em 

câmera lenta ora super-rápido, ora é rebobinado, ora passado adiante, sempre de novo 

volta a rasgar, para em seguida se tornar um filme totalmente diferente, composto de 

acasos de outro feitio e com outros personagens”(p.109).  

Não cabe, neste momento, uma palavra final que pudesse sintetizar as múltiplas 

questões levantadas ou sugerir respostas conclusivas acerca do estatuto e de possíveis 

configurações de relatos autobiográficos que se produzem hoje. A minha opção de 

sinalizar, de modo pontual, experimentos ambiguamente situados nos espaços da 



 

imaginação criativa, seja com acento sobre escritas de si literárias, seja com acento 

sobre relatos referenciais. As estratégias, nos dois casos, são intercambiáveis e operam 

por adição em lugar da exclusão.  
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