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O objetivo da palestra é refletir sobre o modo como o real histórico, a memória e a imaginação se
articulam nos romances K. – Relato de uma Busca (2011) e Os Visitantes (2016) do escritor
brasileiro Bernardo Kucinski. A primeira obra analisada pode ser considerada um “documento
fictício” no qual, como o próprio narrador diz, “tudo é invenção, mas quase tudo aconteceu”. A sua
história, que descreve a trajetória de um pai em busca da filha desaparecida nos anos 70 pelo
regime militar, inspirou-se em fatos reais ocorridos na família do escritor. Na segunda obra o autor
retoma, de uma maneira crítica, o tema do primeiro romance: apresenta leitores fictícios deste livro
que visitam o escritor para conversarem sobre a obra e questionarem uma série de informações
nela contidas. Com este procedimento narrativo o autor aprofunda a complexa relação entre a
história, a memória e a ficção e abre novas visões sobre os trágicos acontecimentos.
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