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VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA NO RELATO TESTEMUNHAL LA PASIÓN SEGÚN 

TRELEW 

 

 

RESUMO 

 

A presente dissertação busca investigar, à luz de aportes teóricos relativos ao gênero do 

Testimonio, a configuração da violência para o narrador da obra La pasión según Trelew 

(2007), de Tomás Eloy Martínez e, nesse contexto, analisar a relação de violência e 

resistência apresentada na mencionada narrativa. Segundo o campo teórico aqui utilizado, a 

literatura de testemunho torna a América Latina independente das importações teóricas 

eurocêntricas, pelo fato de fugir à adequação do modelo mimético ocidental, uma vez que se 

utiliza do discurso literário, mas não permite que as informações prestadas sejam alocadas 

totalmente no campo da ficção. Do mesmo modo, as discussões em torno da literatura de 

testemunho mostram-se relevantes por trazerem à baila um gênero que promove a 

emancipação das identidades subalternas, quando concede espaço de voz às minorias 

excluídas pelas narrativas tradicionais e discursos oficiais. Assim, o Testimonio desafia o 

pacto mimético, ao mesmo tempo em que rompe com a tradição literária do centro, visando 

contribuir para construção de teorias, sobretudo históricas e literárias, mais específicas à 

periferia. Este trabalho desenvolveu-se através de metodologia qualitativo-teórica com 

privilégio à pesquisa bibliográfica e contou com os aportes teóricos de Edward Said, Erich 

Auerbach, Leonor Arfuch, Mabel Moraña, Márcio Seligmann-Silva e Valéria de Marco, 

acrescidas das considerações de Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Sigmund Freud, com vista a 

discutir a composição discursiva do relato testemunhal, a postura ética e ideológica do 

narrador do mencionado gênero e o modo pelo qual o testemunho revisa a historia oficial e se 

coloca como contradiscurso frente às narrativas oficiais; também se demonstra como o Estado 

argentino impingiu uma violência administrativamente empregada sobre as minorias, e como 

estas reagiram à violência de Estado. 

Palavras-chave: La pasión según Trelew; Resistência; Testemunho; Tomás Eloy Martínez; 

Violência de Estado. 



 

 

 

 

VIOLENCIA Y RESISTENCIA EN EL RELATO TESTIMONIAL LA PASIÓN 

SEGÚN TRELEW 

 

RESUMEN 

 

Esta tesina buscó investigar, según los aportes teóricos del testimonio, la configuración de la 

violencia para el narrador de la obra La pasión según Trelew (2007), de Tomás Eloy Martínez 

y, también, analizar las relaciones de violencia y resistencia existentes en la referida narrativa. 

Según la teoría aplicada, la literatura de testimonio torna a América Latina independiente de 

las importaciones teóricas eurocéntricas, por no adecuarse al modelo mimético occidental, una 

vez que se utiliza del discurso literario, pero no deja que las informaciones ofrecidas caigan 

totalmente en el espacio de la ficción. Igual, las discusiones sobre la literatura de testimonio 

se muestran importantes por tratarse de un género que promueve la emancipación de 

identidades subalternas cuando concede espacio de voz a las minorías excluidas por las 

narrativas tradicionales y los discursos oficiales. Así, el testimonio desafía el pacto mimético 

al tiempo en que se aleja de la tradición literaria del centro, pues permite a la periferia 

colaborar para la construcción de teorías, en especial históricas y literarias, que les sean más 

específicas. El presente texto se desarrolló a través de una metodología cualitativa que 

privilegió la investigación bibliográfica y se apoyó en los aportes teóricos de Edward Said, 

Erich Auerbach, Leonor Arfuch, Mabel Moraña, Márcio Seligmann-Silva y Valéria de Marco, 

como también de las consideraciones de Friedrich Nietzsche, Karl Marx y Sigmund Freud, 

intentando discutir la composición discursiva del relato testimonial, la postura ética e 

ideológica del narrador del mencionado género, y el modo por el cual el testimonio revisa la 

historiografía oficial y se pone como contradiscurso frente a las narrativas oficiales; también 

se muestra cómo el Estado argentino ejerció una violencia administrativamente empleada 

contra las minorías, y cómo esas reaccionaron a la violencia del Estado. 

Palabras-clave: La pasión según Trelew; Resistencia; Tomás Eloy Martínez; Testimonio; 

Violencia de Estado. 
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TESTIMONIO: ILUSTRE VISITANTE NA CASA DA LITERATURA 

 

Nos últimos 40 anos, vários países da América Latina assistiram a grande oferta de 

notações culturais sobre a violência das ditaduras que, entre as décadas de 1960 e 80 do 

século XX, assolaram o continente. Nessas produções, notam-se detalhes minuciosos sobre 

torturas, assassinatos, prisões, dentre outros artifícios terrificantes empregados pelo Estado. 

Por outro lado, também abordam a ação da guerrilha, de pessoas que, independentemente de 

suas classes sociais, entraram na luta armada contra o regime autoritário, devolvendo ao 

Estado a violência que recebiam; buscando mediante a força restaurar o Estado democrático 

de direito. 

Inserido nesse conjunto, o relato testemunhal La pasión según Trelew, escrito pelo 

intelectual argentino Tomás Eloy Martínez
1
 (Tucumán, 1934; Buenos Aires, 2010), encontrou 

em 1973 sua primeira publicação pela editora Granica. Aí narrados, os detalhes da operação 

militar que, um ano antes, ceifou a vida de 16 presos políticos, desencadeou a inquietação 

responsável por originar o presente trabalho. Conforme esse livro, organizações guerrilheiras, 

surgidas na Argentina ao final da década de 1960, tentavam, via luta armada, derrubar o 

regime ditatorial e reinstaurar a democracia no país. No ano de 1971, guerrilheiros 

aprisionados foram enviados à prisão de Rawson, cidade patagônica localizada a 20 

quilômetros de Trelew.  

                                                           
1
 MARTÍNEZ, Tomás Eloy. La pasión según Trelew. Buenos Aires: Punto de Lectura, 2007. Daqui se retiram as 

citações que, traduzidas ao português no corpo do presente trabalho, têm seus números de páginas indicados 

entre parênteses e os respectivos fragmentos do texto-fonte, reproduzidos em nota de rodapé. Na reedição do 

livro pela Planeta em 1997, algumas alterações na linguagem, a inserção de novos testemunhos e a supressão de 

documentos e discursos (no intuito de diminuir o volume de páginas) visam adequar o texto ao gosto do leitor do 

novo momento histórico. Tais mudanças se mantêm no livro ora utilizado, que reproduz a edição publicada pela 

Aguilar em 2004, considerada definitiva pelo autor (cf. MARTÍNEZ, 2006, p. 411).   
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Os habitantes dessa cidade, de forma solidária, realizavam constantes visitas aos 

detidos, em relação pacífica até os presos empreenderem uma fuga, fato que motivou reação 

violenta do Estado, não só contra os guerrilheiros, mas também contra os cidadãos do lugar e 

suas casas. Alguns caíram presos, acusados de cooperação com o terrorismo, e os 

recapturados foram executados na base da Marinha. Após o episódio, os moradores de Trelew 

se manifestaram contra o regime fazendo perceber uma Argentina dividida entre os agentes do 

Estado, preocupados em manter o status quo (para tanto, não hesitavam no uso da força) e a 

população civil que, insatisfeita com o regime, também de forma violenta visava a construir 

uma sociedade mais democrática. 

Nesse contexto, não há somente uma guerra física, mas também ideológica, política e, 

sobretudo, discursiva. O governo militar possuía o controle sobre a imprensa, a publicação de 

livros e, em muitos casos, sobre o que as pessoas poderiam conversar. Esse aparato lhe 

permitia filtrar os textos que chegavam à opinião pública e forjar a história daquele período. 

Discursos considerados subversivos se espalhavam de modo subalterno pelo país, através de 

pasquins, panfletos, folhetos e cartas, mostrando a outra face da verdade, que a literatura de 

testemunho trouxe à luz, reorganizando pelo caos uma parte da história latino-americana. 

A presente dissertação surge como tentativa de compreender as formas assumidas pela 

violência para o narrador do relato testemunhal La pasión según Trelew. Seu tecido narrativo 

opera uma gama de categorias literárias como discurso, voz, narrador e personagem, dentre 

outras, visando a um objetivo que beira a referencialidade já que a narração jamais extingue 

as possibilidades de aproximação às verdades históricas. Este trabalho assim se justifica por 

mostrar as maneiras pelas quais pessoas afastadas dos espaços de poder configuram a 

violência, quebrando as barreiras que fazem esse problema esbarrar no nível da linguagem e 

das representações. 

Busca-se o objetivo de investigar a violência assim tratada mediante pesquisa 

qualitativa com privilégio à análise bibliográfica. Privilegiam-se os aportes teóricos que 

concernem à literatura de testemunho na América Latina, dentre os quais, os de Mabel 

Moraña, Márcio Seligmann-Silva e Valéria de Marco. Antes que se aborde o testemunho, vale 

sublinhar o conceito do qual esse tema está mais impregnado: a violência. Para tanto, divide-

se a dissertação em três capítulos, um teórico e dois de análise.  

No primeiro capítulo, intitulado “A violência segundo os mestres da suspeita”, serão 

cotejadas visões filosóficas, psicanalíticas e sociológicas da violência, com base em Friedrich 
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Nietzsche, Karl Marx e Sigmund Freud. De grande valia em vários ramos das Ciências 

Humanas, bem como empregados a fim de proporcionar leituras sobre objetos variados, 

quando aqui utilizados, tais pensadores obrigam a esclarecer os conceitos de sua autoria. De 

início, é relevante dizer que não se pretende elaborar uma análise filosófica tampouco 

empreender uma crítica sociológica ou psicanalítica da obra de Tomás Eloy Martínez. Além 

disso, as considerações de Marx ora contempladas não analisam profundamente os sistemas 

capitalista e socialista.  

Desses autores, serão extraídas considerações específicas sobre distintas formas de 

violência, cabendo primeiramente discutir, no subcapítulo “1.1 Nietzsche: considerações 

extratemporâneas”, os conceitos do filósofo alemão a respeito da vontade de poder; moral de 

senhor e de escravo; formação dos conceitos de bem e mal; inversão dos valores promovidos 

pelo socratismo, platonismo e cristianismo; niilismo e transvalorização dos valores. Essas 

noções, estritamente relacionadas a ações violentas, serão reforçadas no subcapítulo “1.2 

Freud, um fora-de-lugar”, no qual serão tomadas, da teoria freudiana, as categorias de 

inconsciente, pré-consciente, consciente, princípio de prazer, princípio de realidade, pulsão de 

vida, pulsão de morte, eu e Supereu.  

Como Freud e Nietzsche situam suas análises em nível individual, a palavra grupo, 

para eles, longe está de um significado homogêneo; ao contrário, refere-se mais a um 

conjunto de indivíduos diferentes, que possuem distintas aspirações. Contudo, já que se 

pretende analisar a violência enquanto evidência de um problema social, este trabalho se 

interessa, no subcapítulo “1.3 Marx e a violência no corpo social”, pelas formulações 

marxianas sobre como as classes sociais conquistam e mantêm seu poder. Tal processo 

sempre ocorre de forma violenta, razão pela qual se destacam categorias reflexivas do 

pensador alemão tais como exército de reserva, exploração econômica, luta de classes, 

burguesia, proletariado e violência social.  

Portanto, esta dissertação apoia-se no diálogo entre as considerações de Nietzsche, 

Freud e Marx, assim como nos aportes da teoria do testimonio latino-americano, a fim de 

interpretar o local ocupado pelas diferentes identidades na América Latina, mais 

especificamente, na Argentina. De modo similar, busca-se perceber a função da ditadura 

militar nesse país para a manutenção de um status quo benéfico às classes dominantes locais e 

ao imperialismo global. 
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Daí verificar, a partir do segundo capítulo da presente investigação, que leva por título 

“La pasión según Trelew e a história não oficial”, como o testimonio narra a violência a partir 

do discurso do excluído. A primeira divisão dessa seção analítica, “2.1 (Ir)representações da 

violência”, avança pelas especificidades da literatura de testemunho, abordando seu caráter 

interdiscursivo e não mimético, trazendo à baila as considerações de Carmen Oliveira e 

Fernando Hartmann, acrescidas das proposições de Ivete Keil e Rosane Abreu e Silva. Essa 

discussão prossegue tomando para análise as considerações de Aristóteles sobre poética 

grega, bem como as proposições de Erich Auerbach e do crítico palestino radicado nos 

Estados Unidos, Edward Said. 

Em seguida, no subcapítulo 2.2, intitulado “O testemunho no espaço biográfico”, 

tratar-se-á da posição ocupada pelo testimonio nesse universo. O “espaço biográfico” será 

definido conforme Leonor Arfuch quando articula história de vidas responsáveis pela 

elucidação dos fatos históricos, isto é, não seria possível a construção do mencionado gênero 

sem a articulação das experiências das vidas exemplares que se doaram em favor de uma 

mudança sócio-histórica. Ainda se utilizam as reflexões de João Manoel dos Santos Cunha, 

Lizandro Calegari, Roger Chartier, Hugo Achugar e Michael Pollack para discutir a 

abordagem do testemunho à violência de Estado e sua função como revisor da história, 

articulador de memórias e promotor de visibilidade às identidades subalternas.  

No subcapítulo 2.3, “Martínez: o escritor de vidas e as vidas escritas”, será dada 

ênfase à questão da autoria no testemunho, bem como à relação entre história, literatura e 

jornalismo, comum ao gênero em vista. Os aportes teóricos necessários à compreensão dessas 

nuances serão tomados de María Griselda Zuffi, Silviano Santiago  e das reportagens 

publicadas por Carlos Hidalgo e Cinthia Palácios. Essa discussão considerará alguns aspectos 

da biografia de Tomás Eloy Martínez, além de debater a fortuna crítica de La pasión según 

Trelew, a fim de inseri-la na poética de seu autor. Embora sejam contemplados fatos 

relevantes da vida do escritor, não se fará uma análise biográfica; apenas se utilizarão 

informações úteis à elaboração do trabalho, dentre outras, o exílio e a perseguição sofrida 

após a publicação do citado relato. 

A segunda seção de análise começará no terceiro capítulo, intitulado “A violência 

enquanto ação bumerangue”. Na primeira subseção dessa divisão analítica (3.1), a saber, “O 

testemunho e a arte de organizar a história pelo caos”, a ditadura argentina será estudada para 

além da história oficial. Pretende-se questionar as versões difundidas pelo regime militar, 
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expor a falibilidade dos documentos forjados pela ditadura e alçar o testemunho como gênero 

narrativo que viabiliza uma versão legítima da história. Para isso, além da já citada María 

Griselda Zuffi, se utilizarão textos de Alberto Romero, Félix Luna e Karl Kohut. O estudo da 

obra em análise observará o contexto histórico de sua produção, a ideologia do sujeito 

produtor e o estilo empregado por ele. É importante salientar que não se pretende comparar 

La pasión según Trelew com outras narrativas do escritor. A análise empreendida frutificará 

da interpretação da narrativa, observando a história da ditadura militar e, em seu bojo, a morte 

dos 16 militantes na base da Marinha em Trelew via narração extraoficial. 

Essas considerações ligam-se às subseções subsequentes, nas quais o primeiro ponto a 

considerar, em 3.2, “Quando o protetor se faz carrasco: a violência de Estado”, será a 

violência administrativamente empregada contra setores sociais que reivindicam melhor 

distribuição de renda e maior participação nas decisões políticas. A leitura do relato 

testemunhal, aqui desenvolvida, se destina a perceber os horrores da violência de Estado à luz 

das considerações de Alberto Romero, Beatriz Sarlo e Florestan Fernandes, de modo a 

discutir a violação primeiramente empregada pelo Estado ditatorial à dignidade humana no 

contexto em destaque. 

No subcapítulo 3.3, “Violência dos sujeitos, imagens de uma paixão”, última parte do 

referido capítulo e da dissertação, serão investigadas informações que demonstram a violência 

empregada pelos sujeitos. Tendo em conta que estes não ficam passivos à violência de Estado, 

encontrando por meio da guerrilha e de manifestações populares uma forma de atacar as 

instituições estatais, na busca de minar o poder unilateral exercido pelo Estado, as análises se 

conduzirão a fim de mostrar que atos violentos praticados pelos combatentes do autoritarismo 

são posteriores aos administrados pelo Estado, constituindo-se em reação e não em subversão. 

As discussões priorizam aportes teóricos retomados das seções e subseções antecedentes. 

Portanto, este trabalho propõe-se a refletir acerca das relações de violência e 

resistência trazidas a lume pelo relato testemunhal La pasión según Trelew. Empreendeu-se a 

investigação sob a hipótese de que, para sua instância narrativa, a violência é, antes de tudo, 

uma característica do Estado, que inicia todo o processo violento quando priva o sujeito de 

sua dignidade. Se os sujeitos devolvem a agressão recebida, a violência exerce uma função de 

resistência, pois seu uso é um sinal de que as políticas administrativas não atendem às 

necessidades básicas dos indivíduos. Para tais indivíduos, a dor e o sofrimento foram reais e 
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precisam ser relatados de modo a se aproximarem de uma verdade, conforme faz Tomás Eloy 

Martínez no livro cuja análise ora se inicia. 
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1. A VIOLÊNCIA SEGUNDO OS MESTRES DA SUSPEITA  

 

1.1 Nietzsche: considerações extratemporâneas 

 

A denominação “mestres da suspeita”, cunhada pelo filósofo francês Paul Ricoeur 

(1977), dirige-se aos pensadores Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Sigmund Freud. A 

referência lhes é justificada pelo fato de terem abalado os alicerces da cultura ocidental. Suas 

considerações permitiram pensar o ser humano e suas relações com o mundo sob uma ótica 

distanciada das abstrações metafísicas. O questionamento da razão ocidental, empreendido 

por esses pensadores, levou à percepção das práticas violentas que subjazem às relações 

humanas. Nesse sentido, “a descoberta do inconsciente por Freud” (HALL, 2006, p. 36), a 

quebra da universalidade do pensamento ocidental elaborada por Nietzsche e da “essência 

universal de homem, por Marx” (HALL, 2006, p. 35), conduziram as gerações seguintes a 

suspeitar dos valores apregoados pelo Ocidente.  

Por isso, a presente dissertação apoia-se no seio dessas discussões para logo investigar, 

à luz da literatura de testemunho, as relações de violência observadas na Argentina dos anos 

de 1970. Antes, porém, cabe explicar as formulações empreendidas pelos citados pensadores, 

dando-se início às discussões levadas a cabo por Friedrich Wilhelm Nietzsche, nascido na 

Alemanha em 1844 e falecido nesse mesmo país no ano de 1900. Embora tenha se dedicado à 

literatura e à música, a área do conhecimento humano que o consagrou foi a filosofia. É 
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importante dizer, no entanto, que Nietzsche se graduou em filologia e atuou como professor 

dessa disciplina na Universidade da Basiléia, Suíça, até seu afastamento do cargo, por razões 

clínicas, no ano de 1879.  

A partir do primeiro trabalho filosófico de Nietzsche, O nascimento da tragédia 

(1872), seguiram muitos outros que, longe de levá-lo à fama, renderam-lhe algumas 

inimizades e o título de escritor incompreensível. Suas ideias gozaram de modesta publicidade 

durante sua vida, isto é, o século XIX. No início do século XX, a irmã do filósofo, Elisabeth 

Förster-Nietzsche, organizou sua obra e construiu o Nietzsche-archiv (Arquivo Nietzsche). 

Todavia, o modo como os textos foram organizados deturpou as ideias do filósofo 

assemelhando-os à ideologia pregada pelo partido nazista.  

A ascensão de Hitler em 1933 e o estreito contato que Elisabeth mantinha junto aos 

membros do governo rendeu ao arquivo um financiamento para custear a publicação de uma 

megaedição da obra completa de Nietzsche. A partir de então, atribuíram-lhe ideias que nunca 

defendeu, houve falsificação de seus conceitos e sua imagem viria a se desprender do 

movimento nazista e de sua ideologia somente ao final da mesma década. Nesse momento, 

um trabalho de denúncia das falsificações dos conceitos nietzscheanos empreendidos pelo 

Nietzsche-archiv era realizado por pensadores da revista francesa L’Acephale e intelectuais da 

chamada Escola de Frankfurt, formada por Herbert Marcuse (1898-1979), Max Horkheimer 

(1895-1983), Theodor Adorno (1903-1969) e Walter Benjamin (1892-1940). 

Somam-se ainda as contribuições de Martin Heidegger (1889-1976) que, entre as 

décadas de 1930-50, desfez algumas falsificações sobre os conceitos de Nietzsche, colocando-

o como um autor sério na tradição filosófica, além de alçá-lo ao status de indispensável em 

qualquer debate sobre as Ciências Humanas, e Walter Kaufman, nos anos de 1950, quando, 

radicado nos Estados Unidos, traduziu as obras do pensador para o inglês, bem como 

produziu trabalhos importantes sobre sua obra, fazendo-o respeitado nos círculos intelectuais 

americanos. Sobre Heidegger, cabe uma ressalva: ele se envolve em um grande paradoxo 

sobre a obra do filósofo alemão à medida que situa seu pensamento também no campo 

metafísico; sua interpretação vê em Nietzsche uma dicotomia com relação aos temas da 

vontade de poder e do eterno retorno, o que, para outros comentaristas, como Jean Lefranc 

(2005), não deve ser entendido dessa forma. 

Os livros utilizados nesta dissertação, Além do bem e do mal e Genealogia da moral, 

publicados primeiramente no ano de 1886 e 1887, integram o projeto nietzscheano de 
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transvaloração de todos os valores. Mais especificamente, Nietzsche os escreveu como um 

guia para facilitar a leitura de sua obra publicada em 1883, Assim falou Zaratustra, que não 

teve grande recepção e foi acusada de confusa, não pela falta de talento de seu autor, mas pela 

incapacidade de as pessoas da época entenderem as críticas e revisões que o filósofo fazia dos 

valores basilares da sociedade ocidental, tais como a moral, a democracia e o cristianismo. 

Controvérsias à parte, a obra de Nietzsche conduziu a metafísica ocidental ao extremo 

de sua possibilidade e expôs a fragilidade de todas as instâncias que se alimentavam dela, a 

exemplo das religiões cristãs. Tudo o que pairava à sombra da metafísica foi alvo das críticas 

do filósofo alemão: a política, a cultura, a ciência, as artes, a religião e, principalmente, a 

filosofia. Portanto, para entender o pensamento nietzscheano sobre os conceitos de bem e mal, 

conforme pretende esta pesquisa, é necessário observar como busca atingir a metafísica 

ocidental e, com ela, a moral cristã. 

Para tal empreendimento, Nietzsche busca a origem dos valores, procura saber como 

os conceitos foram formados; em outros termos, inquire o modo como as ideias ganharam 

status de verdade, procedimento ao qual dá o nome de “crítica genealógica”. Assim, as 

verdades da filosofia moderna foram todas expostas à sua fraqueza desde “o ego cogito de 

Descartes, as certezas empiristas das percepções simples, a modo de Locke, a apercepção 

transcendental de Kant e a unidade metafísica da vontade, em Schopenhauer” (GIACÓIA 

JÚNIOR, 2005, p. 20).  

Para Nietzsche, esses pensadores modernos nada fizeram além de continuar uma 

tradição filosófica superficial que lhes foi legada pela Idade Média e, por conseguinte, pela 

Antiguidade clássica: 

 

 

Os mais instruídos dentre eles jamais pensaram em levantar dúvidas desde o 

início, quando isso teria sido mais necessário: ainda que tivessem feito voto 

de omnibus dubitandum. Pode-se perguntar, com efeito, primeiramente se, 

de uma forma geral, existem contrários e, em segundo lugar, se as avaliações 

e as oposições que o povo criou para apreciar os valores, aos quais a seguir 

os metafísicos colocaram sua marca, não são talvez avaliações superficiais, 

perspectivas momentâneas, projetadas, dir-se-ia, do fundo de um canto, 

talvez de baixo para cima, perspectivas de rã, de algum modo, para empregar 

uma expressão familiar aos pintores? (NIETZSCHE, 1886, p. 20).
2
 

 

 

                                                           
2
 Nesta dissertação, os textos de Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud e Karl Marx são indicados conforme os 

respectivos anos de suas primeiras edições a fim de facilitar a compreensão de sua ordem cronológica. No 

entanto, as edições aqui utilizadas constam na seção “Referências” com sua respectivas datas de publicação. 
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Se os filósofos anteriores não levantaram dúvidas desde o início, Nietzsche o fez. A 

fim de compreender os motivos que levam a metafísica ocidental a se estribar na oposição dos 

valores, o filósofo mergulha na Antiguidade clássica e descobre no platonismo, e em seu 

predecessor, o socratismo, a causa da inversão dos valores. De acordo com suas 

considerações, o socratismo triunfou em Atenas numa época em que a cidade atravessava uma 

decadência (o fim da era trágica); os valores aristocráticos estavam em crise, havia entre os 

gregos uma anarquia dos instintos e Atenas vivia sucessivos golpes tirânicos.  

Nessas circunstâncias, a razão socrática se apresentava como um remédio; era 

necessário dominar os impulsos, sacrificar a subjetividade, buscar o bem em si, pensar valores 

universais. Por outro lado, a racionalidade socrática inverteu as noções de bem e mal, 

afastando-as de seu sentido originário, isto é, aristocrático. O socratismo encerrou o instinto 

sob a acusação de nocivo, porém, conferiu à razão um papel repressor; estava formada a base 

sob a qual se assentaria a metafísica ocidental. 

Entretanto, quando se fala em metafísica, deve-se ter em mente a figura de Platão, 

visto que o Ocidente só conheceu Sócrates por seu intermédio, e também se deve ao 

mencionado filósofo o dualismo alma/corpo, ideia/aparência que, apropriado pelo 

cristianismo na Idade Média, criou raízes no imaginário ocidental e contaminou todas as 

esferas da cultura. O dualismo platônico relegou ao plano do erro e da mentira toda forma de 

conhecimento que adviesse dos sentidos, visto que esses não poderiam perceber senão o 

mundo empírico, sensível e corruptível, que é, na verdade, cópia do mundo inteligível. A 

verdade pura e o bem em si, não submetidos às leis do espaço e do tempo, estariam longe do 

alcance dos sentidos e, portanto, só poderiam ser atingidos pelo intelecto.  

Contudo, para justificar a existência do mundo das ideias, Platão elaborou o conceito 

de alma e recorreu à ideia de deus. O ateniense afirmava que “todo conhecimento verdadeiro 

seria, pois, uma espécie de recordação do que outrora, antes do cativeiro de nossa alma pelo 

corpo e no mundo terrestre contempláramos do verdadeiro e do divino mundo das ideias” 

(GIACÓIA JÚNIOR, 2000, p. 20). Essa referência metafísica sobreviveu ao fim da Idade 

Antiga, foi a bússola dos pensadores da Idade Média, a força motriz da moral cristã e, durante 

a Modernidade, manteve-se intacta desde Descartes, passando por Kant até Schopenhauer.  

Nietzsche, porém, conclamava os filósofos a acordarem do sonho dogmático, 

afirmando que “a invenção de Platão subverte a posição da verdade [...] ela é uma ousada 

inversão de valores” (GIACÓIA JÚNIOR, 2005, p. 15). A crítica nietzscheana incidiu sobre o 
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mundo inteligível, a base de sustentação do platonismo, e destruiu qualquer possibilidade de 

as ideias terem uma existência fora de si. Em outros termos, o pensador alemão mostrou que 

todo conhecimento decorre do interesse e da perspicácia humana, ao contrário do que 

preconizava a filosofia até sua época: 

 

 

Após ter passado bastante tempo a ler os filósofos nas entrelinhas e a 

inspecionar até a raiz das unhas, terminei por me dizer que a maior parte do 

pensamento consciente deve também ser incluída entre as atividades 

instintivas, sem excetuar até mesmo o pensamento filosófico [...] Eles, pelo 

contrário, fazem grande barulho em torno de sua virtude, logo que se toca, 

mesmo que seja de longe, o problema da verdade. Todos parecem querer 

demonstrar que chegaram a suas opiniões pelo desenvolvimento natural de 

uma dialética fria, pura e divinamente impassível [...] enquanto no fundo 

defendem uma tese antecipada, uma ideia súbita, uma inspiração e, na 

maioria das vezes, um desejo íntimo que apresentam de forma abstrata, que 

passam ao crivo e o expõe com motivos laboriosamente rebuscados. São 

todos advogados que não querem passar como tais. Na maioria das vezes, 

são até mesmo os defensores astutos de seus preconceitos, que batizam como 

o nome de verdade (NIETZSCHE, 1886, p. 21-2). 

 

 

Com isso, a crença em valores absolutos é derribada e, com ela, o pensamento de que 

as coisas possuem uma natureza imutável, essencial. Nietzsche abre um novo horizonte para o 

pensamento filosófico. A partir dessa nova perspectiva, é possível questionar o valor dos 

valores; nem mesmo a verdade escapa do crivo do filósofo, pois, quando interrogada no 

tocante à sua origem, deixa ver as marcas de subjetividade e superficialidade, ou seja, o 

filósofo mostra ao Ocidente que todo conhecimento é um construto humano, não há nada nele 

de universal ou absoluto:  

 

 

É conveniente não se servir da causa e do efeito senão em termos de 

conceitos puros, ou seja, como ficções convencionais que servem para 

determinar e para se entender e não para explicar. No em si não há nexo 

causal, necessidade absoluta, determinismo psicológico, ali, o efeito não 

segue a causa, ali não impera a lei. Fomos unicamente nós que inventamos 

as causas, a sucessão, a finalidade, a realidade, a obrigação, o número, a lei, 

a liberdade, a modalidade, o fim; e quando introduzimos esse sistema de 

sinais como em si nas coisas, quando nos misturamos às coisas, fazemos 

uma vez mais o que sempre fizemos, isto é, mitologia. A vontade não livre 

do determinismo é mitologia (NIETZSCHE, 1886, p. 37-8). 

 

 

Segundo o pensador, o valor das coisas é dado pelos grupos humanos e, portanto, 

guiado por interesses e ideologia. Qualquer tentativa de universalização de conceitos já 
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representa uma “vontade de poder”, isto é, uma instância que determina todas as outras 

formas de vontade. Logo, todo conhecimento é vontade. Assim, os próprios conceitos 

filosóficos: bem/mal, essência/aparência, verdade/falsidade, razão/sentido, alma/corpo 

significam a vontade dissimulada de um grupo social. Dessa forma, Nietzsche decreta o fim 

da metafísica, e de tudo que se alimente dela. 

Ao buscar destruir a metafísica ocidental, Nietzsche derruba também as bases do 

cristianismo, pois considera tanto as religiões cristãs quanto sua doutrina moral “uma forma 

vulgarizada de platonismo” (GIACÓIA JÚNIOR, 2000, p. 24). Se partirmos do pressuposto 

de que a última doutrina surgiu num período de decadência e promoveu uma inversão de 

valores, o mesmo pensamento também vale para o cristianismo, que se apropriou do 

platonismo e fundou uma moral repleta de falsos valores. Portanto, a fé cristã e sua 

moralidade serão dois pontos fortemente criticados pela reflexão nietzscheana: 

 

 

A fé cristã é, desde seus primórdios, sacrifício: sacrifício de toda 

independência, de toda altivez, de toda liberdade de espírito, ao mesmo 

tempo, escravidão, auto-humilhação, automutilação, há crueldade e 

fenicismo religioso nessa crença [...] ela supõe a submissão do espírito que 

faz infinitamente mal, que todo o passado e os hábitos de semelhante espírito 

se revoltam conta o absurdissimum que representa para ele semelhante fé 

(NIETZSCHE, 1886, p. 62). 

 

 

O sacrifício que a fé cristã exige, conforme observamos nas palavras de Nietzsche, 

refere-se ao sacrifício à vida, pois os valores cristãos, como o platonismo, evocam uma 

realidade inteligível para justificar-se; no caso de Platão, o mundo das ideias; no caso cristão, 

Deus, alma, vida eterna. Apoiado nesses valores, e crente num mundo perfeito, o qual não 

pode ser alcançado pelos sentidos, o cristão submete-se ao sacrifício dos instintos, de sua 

realidade imamente, ou seja, a doutrina cristã ensina uma indiferença à vida. Em termos 

nietzschenos: um niilismo, uma redução da vontade de potência, uma inversão na escala de 

valores que comanda a vida humana. A supressão da realidade em troca da moral cristã é uma 

ficção imposta como real: 

 

 

No cristianismo, nem a moral nem a religião tocam num ponto sequer da 

realidade: nada mais do que causas imaginárias (Deus, a alma, o eu, o 

espírito, o livre-arbítrio ou o servo arbítrio) nada mais do que efeitos 

imaginários (pecado, redenção, graça, castigo, remissão dos pecados) 

(NIETZSCHE apud LEFRANC, 2005, p. 172).  
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Daí segue a inquietação: quem teria a intenção de substituir o real pelo ficcional? 

Todos aqueles que têm ódio do que é natural, aqueles que não se satisfazem e sofrem com a 

realidade, que desejam fugir de sua face sombria e se esconder na ficção porque todo prazer 

natural lhes soa como desprazer. Essa é, segundo Nietzsche, a causa tanto da moral quanto da 

religião cristã e, portanto, seus valores de bem e mal apresentam um caráter ilusório. Por isso, 

busca-os em sua origem, isto é, quando eles ainda não se haviam contaminado nem com a 

metafísica ocidental nem com a moral cristã.  

Para tanto, o filósofo promove uma cisão radical no modo como as ideias são 

concebidas; entendendo que todo conceito tem sua gênese nas aspirações humanas, ele 

anuncia, então, a morte de Deus: 

 

 

O anúncio, por Nietzsche, da morte de Deus significa o fim do modo 

tipicamente metafísico de pensar, na medida em que, para ele, o 

cristianismo, tanto como religião quanto como doutrina moral, constitui uma 

versão vulgarizada do platonismo, adaptada às necessidades e anseios de 

amplas massas populares [...] para Nietzsche, a morte de Deus é uma 

expressão simbólica do desaparecimento desse horizonte metafísico, baseado 

na posição entre a aparência e realidade, verdade e falsidade, bem e mal. Isso 

significa que não podemos mais sustentar a crença num conhecimento 

objetivo, que ultrapasse a particularidade de nossos afetos (GIACÓIA 

JÚNIOR, 2000, p. 24). 

 

 

A partir dessa lógica, Nietzsche investiga a genealogia dos valores “bem” e “mal” e 

explica o processo que os levou ao status alcançado na Modernidade. Suas conclusões 

apontam que o poder de exercer a violência foi a força motriz para a formação dos primeiros 

valores, os conceitos se formaram a partir da capacidade que um homem tinha de agir, de 

vingar-se, de violentar. O “bom” era o forte, o destemido, aquele que, sem necessidade de 

ajuda, tinha o poder de fazer o bem e o mal; ao contrário do fraco, que não tinha o poder de 

vingar-se e se resignava em seu sofrimento. 

A ideia de bem e mal data de um período em que os homens não se envergonhavam de 

seus instintos, tampouco a exteriorização da violência era reprimida, não havia um Estado que 

regularizasse sua prática. Assim, o dever de proteger-se e de vingar-se cabia ao próprio 

indivíduo; caso não fosse apto a realizá-la, passava por mau, ou seja, inferior. As práticas 
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sociais eram regidas pela satisfação máxima da vontade de poder, o que fazia os seres 

humanos mais plenos e felizes. 

Os valores surgiram no mundo a partir de uma distância fundamental: os nobres 

julgaram a si e a seu agir como bom, ao contrário de tudo aquilo que fosse baixo, isto é, mau. 

Através de uma pesquisa filológica, Nietzsche constatou que, em todas as línguas, os nomes 

dos valores foram determinados por uma consciência de distância e superioridade; derivam da 

mesma transformação conceitual sofrida pelos termos nobre e aristocrático, no sentido de 

ordem social. Contudo, quando afirma que os conceitos de bom e mau têm sua gênese na 

alma das raças e castas dominantes, isso não significa uma dicotomia entre classe 

dominante/classe dominada no sentido marxista (até porque era avesso a dicotomias). Do 

mesmo modo, quando alude a nobres e aristocratas, não se refere à determinada classe social 

ou aos detentores de poder econômico.  

Tampouco o pensador sugere que indivíduos dos estratos sociais inferiores mudem de 

classe para se tornarem bons. O valor dos sujeitos não estava em sua classe social e sim em 

sua prática. O indivíduo poderia pertencer à nobreza ou à aristocracia e ser considerado mau 

se não revidasse a agressão; por outro lado, um pobre seria considerado nobre se possuísse um 

espírito ativo, ao se vingar e usar de represálias. Regendo antigas sociedades, estas eram 

ideias concretas, próximas dos instintos humanos, que só desagradavam aos que se 

ressentiam, para os quais maus eram os valores de seus inimigos, os nobres. A verdadeira 

felicidade só se concretizaria se esses valores fossem invertidos, o que aconteceu no fim da 

era trágica:  

 

 

A rebelião dos escravos na moral começa com o fato de que o próprio 

ressentimento se torna criador e gera valores; o ressentimento desses seres, 

aos quais a verdadeira reação, aquela da ação, é interdita e não se contenta 

senão com uma vingança imaginária. Enquanto toda a moral aristocrática 

nasce de uma triunfante afirmação de si mesma, a moral dos escravos opõe 

um não a tudo o que não é seu, a um de outro modo, a um não ele mesmo; 

esse (não) é seu ato criador (NIETZSCHE, 1887, p. 35). 

 

 

Esse é, segundo Nietzsche, precisamente o ponto em que as ideias ganharam 

existência além de si, os instintos viram-se interditados e a razão foi inventada como única 

faculdade capaz de alcançar a verdade. Nesse novo cenário, não havia mais lugar para 

violência, e os conceitos de bom e mau mudaram radicalmente: bom passava a ser aquele que 
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não feria nem brutalizava ninguém, que não se vingava, acreditava numa instância além de si, 

responsável por punir e premiar os homens segundo suas ações. O filósofo identifica nessa 

concepção a realização máxima da moral dos escravos. A falsificação dos conceitos de bom e 

mau consiste no fato de que, agora, bom seria aquele que sofresse a violência e não reagisse, 

que não desse vazão a seus instintos.  

A incoerência desse ideário situa-se no fato de que os fracos não optam por reter seus 

impulsos, eles são assim por natureza, não conseguem agir de outra forma. Ou seja, os 

escravos adaptaram a realidade e criaram uma moral segundo seu imaginário e que se 

constitui numa avaliação equivocada. Todas as coisas que derivem dela, tais como senso de 

responsabilidade, consciência, memória, pecado, sentimento de falta, má consciência, razão, 

reflexão e dever, são conceitos falsos, oriundos da incapacidade que os escravos tinham de 

devolver a violência recebida. Portanto, se a capacidade agressiva do homem fosse reprimida 

e a não violência, valorizada, o mundo não seria hostil aos fracos.  

Eis o primeiro passo no tocante à formação das sociedades e à aculturação do ser 

humano. Nietzsche, porém, não acreditava que esse advento faria desaparecer as experiências 

negativas da violência, bem como acrescenta que a sucessiva racionalidade também é uma 

forma de vontade de poder, e não está isenta de crueldade. Segundo o filósofo, todo preceito 

moral é uma tirania contra a natureza e uma coação prolongada. Para que o ser humano 

internalizasse os valores morais não violentos, fez-se necessário que os mais terríveis atos de 

violência fossem praticados: 

 

 

Recordem-se os antigos castigos na Alemanha, entre outros a lapidação [...] 

o suplício do empalamento, o suplício de despedaçar o supliciado por meio 

de cavalos (o esquartejamento), o emprego do vinho ou do azeite para ferver 

o condenado (isso ainda nos séculos XIV e XV) [...] em virtude de 

semelhantes espetáculos e de semelhantes procedimentos conseguiu-se fixar 

na memória cinco ou seis não quero, cinco ou seis promessas, para viver 

usufruindo as vantagens da sociedade – e efetivamente! Graças a essa 

espécie de memória, conseguimos finalmente nos mostrarmos razoáveis – 

Ah! A razão, a seriedade, o domínio das paixões, todo esse tenebroso 

negócio que se chama reflexão, todos esses privilégios e esses atributos 

pomposos do homem, como custaram caro! Quanto sangue e quanto horror 

repousam no fundo de todas as coisas boas (NIETZSCHE, 1887, p. 60). 

 

 

Nota-se que, mediante essas palavras, o pensador destrói as aspirações dos metafísicos 

e dos moralistas em encontrar o fundamento dos atos e sentimentos morais. O filósofo mostra 
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que, antes de tudo, a moralidade não apresenta nenhum aspecto inteligível, muito menos, 

divino. Os seres humanos a desenvolveram a partir de questões empíricas e a ensinaram de 

forma violenta. A violência nunca desapareceu do horizonte humano, “apenas se tornou mais 

sutil, se revestiu das cores da imaginação, se espiritualizou e se encobre com nomes 

hipócritas” (NIETZSCHE, 1886, p. 66).  

Enquanto os valores aristocráticos eram visivelmente repletos de violência, e o termo 

bom se referia ao homem que a podia usar, os valores escravos disfarçavam a violência; 

condenaram-na, mas não a dispensavam. A violência evidencia-se no ódio contra tudo que é 

instintivo, mas essa moral não foge ao usufruto dos instintos. Em toda punição moral, há a 

liberação dos impulsos agressivos do homem. Nietzsche ilustra a questão ao abordar a origem 

do sentimento de falta e da má consciência. Ele afirma que ambos os sentimentos são 

oriundos do conceito material de dívida. Sob a égide dos valores aristocráticos, o credor, 

pessoalmente, destilava sua agressividade contra o devedor sem sofrer censura alguma. 

Todavia, sob o império da razão, a sociedade reprimia a agressão, atribuindo a si o poder de 

afligir o devedor e aplacar a cólera do credor. A antiga dívida era trocada pelo sofrimento do 

endividado, o que ensinava o corpo social a não quebrar as regras estabelecidas ao mesmo 

tempo em que satisfazia o credor, que daria vazão a seus impulsos, sentindo o prazer de 

humilhar.  

O desenvolvimento dessa lógica reverberou na formação dos Estados-nação que, para 

Nietzsche, também representam uma forma de moral escrava, pois consistem na 

homogeneização da massa humana, na castração dos instintos e na proteção dos seres 

inferiores em troca de sua obediência aos ditames sociais. Os indivíduos foram 

paulatinamente, a golpes de violência, internalizando valores que negavam sua agressividade 

e dominavam seus impulsos primitivos. Como a agressividade é parte constitutiva da biologia 

humana e necessita ser dirigida para algum lugar, na interdição de sua exteriorização, os seres 

humanos a direcionaram contra sua psique. Os instintos passaram a agir contra os próprios 

instintos, a cometer violência contra si mesmos.  

Privar-se de satisfazer a vontade de potência foi o meio que o ser humano encontrou 

de liberar seus impulsos. Estava criada a consciência e todas as instâncias capazes de vigiá-la, 

como remorso, culpa, pecado, falta, má consciência: 
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Essa vontade de atormentar a si mesmo, essa crueldade do homem animal 

interiorizado, caçado a si mesmo a golpes de pavor, encarcerado no Estado 

para ser domado, que teve de inventar a má consciência para se prejudicar 

depois que a saída desse querer fazer mal se encontrou obstruída – esse 

homem de má consciência se apoderou do pressuposto religioso para levar o 

martírio que se inflige até a dureza e o rigor mais espantosos (NIETZSCHE, 

1887, p. 88). 

 

 

O ser humano passou a se violentar e a orgulhar-se disso; quanto menos reagisse aos 

vitupérios, melhor seria ele. O animal homem, segundo Nietzsche, era impulsionado a não 

deixar-se violentar, tampouco, dominar. Contudo, para que usufruísse dos benefícios da 

comunidade, criou a necessidade de atormentar-se a si mesmo e desenvolveu sentimentos que 

negam a própria constituição. Os bons sentimentos que vigoram na sociedade atual não 

deixam de ser cruéis; a diferença consiste no fato de que a crueldade agora é dirigida contra a 

própria natureza. Em vez de violentar o causador do dano, o homem social sente-se culpado 

por pensar numa suposta reação, sente-se mau e dirige a vontade da agressividade contra si 

mesmo, para punir-se e vigiar-se, esperando que a vingança decorra de uma instância superior 

(Deus ou o universo). 

Outra forma que o ser humano encontrou de conter seus instintos foi sublimando-os, 

tornando-os estéticos. Pela representação da crueldade, o homem ganhou a permissão social 

de disfarçar sua natureza sob as vestes da cultura. Os jogos, as lutas, as representações 

dramáticas, os embates ideológicos, a punição decorrente da quebra dos valores morais, a 

vigilância social, os cultos e rituais religiosos são exemplos de irracionalidade, característica 

da qual o ser humano jamais se livrará. Segundo Nietzsche, “quase tudo aquilo que chamamos 

cultura superior se baseia na espiritualização e no aprofundamento da crueldade [...] essa 

besta selvagem não foi morta, vive, prospera, somente se... divinizou” (NIETZSCHE, 1886, 

p. 150). 

Portanto, o Estado, a sociedade, a comunidade, a cultura, a fé, a religião e a moral são 

instâncias que, apesar de terem se formado sob o discurso de conter a violência, utilizam-se 

dela para continuarem existindo. Nietzsche identifica, nas mencionadas estruturas, a 

existência da moral dos escravos, que visa à castração dos impulsos do homem, não para 

torná-lo melhor, e sim para fazê-lo mais fácil de dominar. Se os fortes se envergonharem de 

sua força, e se sentirem maus por reagirem a algum tipo de violação de sua dignidade, os 

fracos poderão manter seu poder sem ameaça alguma. O Estado é um exemplo claro desse 

tipo de tendência, ao congregar uma massa de fracos. Os grupos dominantes sabem que 
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podem praticar qualquer tipo de violação contra esses indivíduos sem serem contra-atacados, 

ao mesmo tempo em que têm sua anuência para violentar os fortes que tentarem reação, pois, 

no ideário dos fracos, reprimidos, os fortes, destemidos, são sempre maus e violentos. 

Daí o filósofo defender a tese de que as ideias que regem o Ocidente atualmente, além 

de invertidas, são hipócritas, são conceitos utilizados para enfraquecer e homogeneizar os 

indivíduos. Nietzsche descobre nesse ideário a presença da violência e o funcionamento da 

vontade de poder, escondidos sob os signos da bondade e da não agressão. A crueldade não 

está excluída desse cenário, porém, em vez de praticada pelos governantes, reside na 

violentação, por parte dos próprios indivíduos, quando assimilam os valores vigentes, que são, 

na verdade, fruto do interesse dos grupos dominantes para manter a sociedade coesa. Desse 

modo, o Estado moderno não é uma instância apta a defender igualmente o interesse de todos 

os indivíduos que o compõem, mas feita para encobrir o desejo de dominação dos grupos que 

o controlam.  

Nesse sentido, o Estado é mais violento do que as sociedades primitivas, quando o 

homem não tinha grande parte de seus instintos reprimidos. A mencionada estrutura proíbe o 

uso da violência por seus membros, outorga a si o direito de praticar a força, e o faz para 

manter a coesão social, no entanto, a promessa de igualdade e proteção a todos 

indistintamente é falsa. O Estado representa a vontade de alguns grupos, que se mantêm 

dominantes pelo uso da força, de uma violência quase imperceptível, sustentada pelos 

próprios indivíduos quando, em prol da estabilidade do corpo social, se privam de seus 

desejos, como indicam os estudos de Sigmund Freud.  

 

1.2 Freud, um fora-de-lugar 

 

Sigmund Freud nasceu na cidade de Freiberg em 1856, na época, parte do império 

austríaco, e morreu no ano de 1939, na cidade de Londres, Inglaterra. Médico neurologista de 

formação, ele só pôde se dedicar às pesquisas médicas tardiamente; as dificuldades 

financeiras fizeram-no ingressar imediatamente depois da formatura na clínica médica. 

Porém, seu tino de pesquisador já o alertava para o fato de que os métodos utilizados para 

tratar as neuroses não eram eficazes, carecendo, assim, de aperfeiçoamento. Do mesmo modo, 

Freud percebeu que o inconsciente e a sexualidade eram campos da ciência ainda 
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inexplorados, e suas investigações pioneiras nessas áreas lhe renderam posteriormente o título 

de pai da psicanálise, método terapêutico que se baseia em evidenciar o significado 

inconsciente das palavras e ações dos sujeitos, relacioná-lo com as neuroses e desenvolver um 

tratamento para as doenças psíquicas.  

Um fato, porém, não deixa de causar admiração: a semelhança entre as descobertas 

freudianas e as formulações de Nietzsche, principalmente no tocante às repressões impostas 

pela cultura e às pulsões que induzem os seres humanos a satisfazerem seus impulsos apesar 

das restrições estabelecidas pela vida em sociedade. Vale dizer que Nietzsche antecipou a 

descoberta freudiana da relação entre regras sociais e doenças psíquicas. Daí concluirmos que 

o pensamento de Freud é debitário das considerações nietzscheanas. Tal inferência não se 

mostra por via direta, pois não há sequer indício de que os dois tenham estabelecido algum 

tipo de contato ou conhecido as obras um do outro, mesmo sendo contemporâneos. A hipótese 

mais provável para a abordagem de assuntos tão próximos diz respeito ao fato de os 

pensadores partirem da mesma base: a filosofia alemã dos séculos XVIII e XIX. Portanto, 

apesar de tocarem em assunto comum, abordam-no de ângulos muito diferentes.  

A originalidade de Freud consiste não somente em propor respostas a assuntos que 

Nietzsche havia suscitado como a evidência no cotidiano de neuroses derivadas da 

impossibilidade de satisfazer os impulsos, mas o médico austríaco foi além, elaborou um 

tratamento para esse problema, descreveu os processos com os quais se relaciona e descobriu 

instâncias que o comandam como o inconsciente e o princípio de prazer. Ao contrário de 

Nietzsche, buscava respostas empíricas, até porque um dos seus intentos era atender a 

comunidade médica; visava a um meio de amenizar os problemas entre indivíduo e sociedade. 

Enquanto o filósofo via a sociedade como um mal, Freud a considerava um mal necessário, ao 

qual o ser humano estava irremediavelmente ligado e, pois, deveria se pensar nos meios para 

aplacar o mal-estar causado pela civilização.  

Conforme se mencionou na parte introdutória da pesquisa, não se pretende 

desenvolver uma crítica psicanalítica, tampouco utilizar as formulações freudianas que tocam 

à parte médica. Aqui, a porta de entrada para elas é o aspecto violento das pulsões humanas e 

o intento dos indivíduos em formar uma comunidade em que esses impulsos não arrastem 

seus membros às experiências mais terríveis da violência. Contudo, a solução que o pai da 

psicanálise dá para essa equação talvez soe desanimadora àqueles que pensam ser possível a 

convivência humana dissociada de atitudes violentas. Desde a descoberta do inconsciente e 
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sua relação com as práticas sociais, Freud é categórico em afirmar que o ser humano possui 

uma carga de energia psíquica que necessita ser direcionada a um objeto, inclusive o próprio 

Eu, caso a primeira exigência não se satisfaça. Em outros termos, todas as instâncias da vida 

social são manifestações (reprimidas ou não) do inconsciente e, portanto, violentas. 

As manifestações conscientes, perceptíveis, que chamamos de racionais, são uma 

minúscula parte da constituição psíquica do indivíduo, resultado da filtragem (violenta) das 

moções inconscientes. A maior parte da psique humana só pode ser compreendida através de 

indícios e evidências que demonstram a existência de ideias latentes no aparelho psíquico, 

distanciadas da consciência, residindo então na instância que Freud chama de inconsciente. 

Todo ato psíquico começa com um ato inconsciente que se dirige à consciência e, caso não 

encontre resistências, pode nela se desenvolver.  

Firma-se a primeira distinção entre consciente e inconsciente, sendo este uma carga de 

energia direcionada para o alcance de uma meta dissociada da realidade e alheia às noções de 

tempo e espaço, visando à obtenção do prazer. A consciência é uma instância consoante às 

regras sociais, tem a função de barrar impulsos do inconsciente que discordem dos ditames 

coletivos. Assim, as ideias são recalcadas e seu acesso à consciência, negado. Isso não 

significa a destruição do impulso que, ao contrário, continua a existir, mas em estado de 

latência, inconsciente, forçando sua liberação e exigindo maior esforço do aparelho psíquico 

para mantê-lo na condição original: 

 

 

De especial interesse para nós é a constatação de que o recalque pode 

bloquear o processo de transformação da moção pulsional em expressão de 

afeto. Essa constatação nos mostra que o sistema Cs
3
 normalmente controla 

tanto a afetividade quanto o acesso à motricidade. Ela também realça o papel 

do recalque, mostrando que ele produz não apenas o afastamento da 

consciência, mas também impede o desencadeamento do afeto e da atividade 

muscular. Inversamente, também se pode dizer que enquanto o sistema Cs 

estiver controlando a afetividade e a motricidade, poderemos designar o 

estado do indivíduo como normal. No entanto há uma clara diferença na 

relação que o sistema dominante mantém com esses dois processos de 

descarga tão próximos um do outro. Enquanto o controle exercido pelo Cs 

está firmemente alicerçado na motricidade voluntária, resistindo firmemente 

ao ataque da neurose, só vindo a desmoronar na psicose, o controle do 

desencadeamento do afeto está menos protegido pelo Cs. Mesmo no 

contexto de uma vida normal, pode-se reconhecer uma luta constante entre 

os sistemas Cs e Ics (FREUD, 1912, p. 30). 

                                                           
3
 Cs, Pcs e Ics significam consciente, pré-consciente e inconsciente; são abreviaturas cunhadas por Sigmund 

Freud para facilitar, na escrita, o emprego desses termos. 
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O tom das palavras de Freud, tão próximo da medicina, merece atenção especial para 

entendermos o funcionamento do inconsciente. A primeira distinção vale para as palavras 

pulsão e ideia. O primeiro desses termos refere-se a uma liberação de energia que se direciona 

para uma meta; o segundo diz respeito às representações que essa pulsão assume para ser 

identificada pela consciência e poder adentrá-la. Assim, compreendemos que só as ideias 

podem tornar-se objeto da consciência, mas no inconsciente, as pulsões também se aderem a 

uma ideia ou a um estado afetivo; a identificação de uma pulsão inconsciente só é possível 

porque se manifesta em forma de ideia ou sentimento e se encaminha para a consciência. 

Entretanto, os aparelhos de censura da consciência, ao identificarem nessa ideia ou 

sentimento uma moção inconsciente e, portanto, proibida, a recalcam, obrigando-a a assumir 

outra representação mental, que geralmente vem em forma de algum sentimento. A 

transformação de uma pulsão num sentimento, seja culpa, angústia ou medo, é obra do 

recalque que o consciente faz para manter a normalidade do aparelho psíquico porque, em 

rigor, como afirma Freud, não existem afetos inconscientes tal como existem ideias 

inconscientes.  

Se as ideias são consideradas como “cargas investidas ao passo que os afetos e 

sentimentos são processos de descarga cujas manifestações finais são percebidas como 

sensações” (FREUD, 1912, p. 30), infere-se que o recalque produzido pela consciência 

impediu a concretização da moção inconsciente, obstruindo a passagem da carga de energia, 

descarregando na consciência, ou seja, na percepção, apenas a sensação ruim da intenção de 

se praticar algo não permitido. Há a substituição da meta originalmente pretendida, visto que 

“um afeto não se forma enquanto não houver a ruptura para encontrar uma nova forma de 

substituição no sistema Cs” (FREUD, 1912, p. 31). 

A censura imposta pelo consciente é a constatação de que o indivíduo apresenta um 

aspecto clínico normal e a prova de que o aparelho psíquico funciona normalmente, evitando 

a passagem dos impulsos inconscientes e combatendo as neuroses advindas do ataque destes. 

Embora o consciente seja eficiente nessa função, não consegue barrar, entretanto, o 

desencadeamento do afeto, isto é, a descarga na consciência da energia produzida pelas 

pulsões inconscientes obstruídas, que pode acometer mesmo as pessoas equilibradas a 

sentimentos ruins, resultado da luta entre consciente e inconsciente. 
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Vale ressaltar que o recalque da ideia inconsciente despertou na consciência um 

sentimento ruim, geralmente, o medo. A ideia barrada se associa a uma substituta que possua 

livre ingresso no consciente para poder lançar-se à consciência sem ser detectada. A partir de 

então, a ideia substitutiva será o ponto de partida para a liberação dos impulsos inconscientes, 

sentida na forma de medo, que não se sabe de onde se origina. Na verdade, o sentimento 

decorre da libido reprimida, mas como o aparelho psíquico foi burlado pela ideia substitutiva, 

não consegue identificar esse fator, então o associa a alguma ideia externa (cavalo, água, 

cachorro etc.). Assim, toda vez que houver exigência do impulso recalcado ou o fator externo 

for percebido, o medo é acionado no aparelho psíquico do indivíduo conduzindo-o a 

“evitações”, renúncias e proibições:  

 

O Eu, então, comporta-se como se o perigo de desencadeamento do medo 

não se originasse de um impulso pulsional, mas estivesse sendo veiculado 

pela percepção de algo externo, e, portanto, pode reagir contra esse perigo 

externo com as tentativas de fuga típicas das evitações fóbicas (FREUD, 

1912, p. 35). 

 

 

Freud descreve especificamente o processo que desencadeia a neurose da histeria de 

angústia, mas também oferece subsídio para entender como se desenvolvem as outras 

neuroses. O ponto comum entre elas reside no fato de que todas são exigências recalcadas do 

inconsciente que encontra ideias substitutas com as quais se pode lançar no consciente, mas 

esse problema deve ser visto de duas formas. Primeiro, os indivíduos só têm necessidade de 

transferir seus impulsos para ideias substitutivas por conta das rígidas regras sociais que 

interditam qualquer manifestação do instinto. Segundo, quando as ideias inconscientes 

conseguem se alojar na consciência e burlam sua capacidade fiscalizadora, bem como sua 

motricidade voluntária, os indivíduos se comportam de modo primitivo, indiferentes às regras 

e sanções. 

Esse é, pois, um tema abordado em “Totem e tabu”, trabalho no qual o pensador 

compara as atitudes dos neuróticos europeus com as de pessoas equilibradas que habitam 

outros continentes (América, Oceania, Ásia e África) e possuem traços culturais 

completamente diferentes dos seguidos na Europa. Utilizando-se do vocabulário vigente no 

século XIX, Freud chama esses povos de selvagens, em postura fortemente criticada nos 

séculos seguintes, quando seria acusado de eurocêntrico. Porém, ele não poderia agir de outra 
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forma, pois, como nos lembra Edward Said (2004), é fruto de uma educação europeia e não 

pode ser anacrônico. 

Embora as teorias freudianas tenham aspirado ao status de verdade universal, fruto do 

eurocentrismo do qual elas não podem se livrar, não se deve esquecer que estavam à procura 

de respostas para os problemas existentes na civilização europeia. Isso não anula o fato de a 

obra freudiana ter ampliado os horizontes da ciência, lançado luz sobre questões inexploradas 

e permitido que a racionalidade ocidental fosse mais uma vez questionada. Ademais, os traços 

culturais europeus se espalharam por todo o mundo através da colonização e colocaram os 

indivíduos dos vários continentes como se adequados às teorias psicanalíticas. 

Em “Totem e tabu”, Freud segue os rastros práticos do inconsciente, o que na Europa 

não era possível. Os vários séculos de repressão dos impulsos legaram aos europeus apenas a 

evidência de ações inconscientes. Os neuróticos, ao darem vazão a esses impulsos e se 

afastarem da norma social, bem como da realidade, demonstravam atitudes das quais o ser 

humano nunca conseguiu se livrar. As ações dos neuróticos europeus eram muito próximas da 

vida real das sociedades não europeias, o que permitiu verificar que o inconsciente, em algum 

momento da história humana, ditou as ações dos indivíduos e paulatinamente foi sendo 

reprimido. Estava descoberta a origem e a existência da força incógnita que tanto afligia os 

europeus. 

O pai da psicanálise mostrou como as ações dos povos não europeus mantinham 

estreita relação com as pulsões inconscientes, tais como a forte atração sexual entre membros 

da família, as pulsões agressivas, o trato dispensado aos reis e sacerdotes e os rituais de 

expiação e purificação. Essas atitudes muito se assemelhavam por analogia às dos neuróticos 

e das crianças europeias. Freud também tratou da posterior criação dos totens e dos tabus para 

regrar a vida social, visto que a satisfação livre dos impulsos trazia problemas para a prática 

da vida em sociedade.  

Por razões metodológicas, a presente dissertação não se aterá aos detalhes dessa obra 

científica; seu interesse recai sobre a razão da criação dos tabus e as formas por meio das 

quais foram transmitidos de geração a geração. Antes, porém, cabe uma ressalva no tocante ao 

significado das palavras totem e tabu. A primeira designa um animal, vegetal ou elemento da 

natureza que representa o clã, enquanto a segunda diz respeito a algo que não deve ser 

pronunciado, tocado ou praticado, assemelhando-se em português à palavra “santo” ou 

“sagrado”. 
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Dito isso, deve-se entender que os tabus e o sistema totêmico consistem em proibições 

conscientes à livre satisfação dos desejos para que a vida social se fizesse possível. Ao que 

tudo indica, todas as práticas interditadas foram comuns entre os membros da comunidade em 

algum período; os problemas concernentes à perenidade do clã eram oriundos desse fato. Por 

exemplo, a comunidade talvez tenha percebido que as relações sexuais entre parentes 

próximos geravam descendentes doentes ou o contato com cadáveres contaminava os 

alimentos e levava à morte; daí o fato negativo ter sido atribuído à ira dos deuses e proibido. 

No entanto, o desejo de continuar a praticar os atos ora proibidos continuava latente entre os 

indivíduos do clã, visto não ser “preciso proibir o que ninguém anseia fazer, e é evidente que 

aquilo que se proíbe da maneira mais expressa deve ser objeto de um anseio” (FREUD, 1912-

1913, p. 74). 
4
  

Os meios mais violentos possíveis foram utilizados para evitar a quebra dos tabus ou o 

desrespeito aos totens, inclusive a pena de morte. Gerações seguintes, herdeiras de valores 

criados pela geração anterior, embora não soubessem a origem dos hábitos, seguiam-nos 

rigidamente e temiam burlá-los, inobstante o enorme desejo. Quanto mais vulneráveis ao 

impulso estivessem os membros da comunidade, mais cuidados deveriam tomar para não 

realizá-lo; caso alguém cedesse ao desejo proibido, deveria morrer para que seu exemplo não 

fosse seguido. A origem do que hoje se chama consciência ou responsabilidade decorre desse 

fato; a vida em grupo obrigou os seres humanos a cristalizarem proibições em seus aparelhos 

psíquicos e a desenvolverem uma instância capaz de julgar se os impulsos deveriam ou não 

ser satisfeitos. 

Entre os povos analisados por Freud, todavia, a inclinação às ações proibidas, bem 

como a própria proibição, possuía um caráter consciente. Eles sabiam por que se enchiam de 

restrições. Do mesmo modo, eram cientes daquilo que cometeriam se elas não existissem; 

“entre as suas tentações mais fortes estão as de assassinar seus reis e sacerdotes, perpetrar o 

incesto, maltratar seus mortos” (FREUD, 1912-1913, p. 74).
5
 Entre os europeus, que viviam 

práticas sociais completamente diferentes, não havia mais a consciência dos desejos, todas as 

pulsões afastadas do consciente por séculos de repressão se deslocaram para o inconsciente e 

perderam seus rastros, mas continuavam a exercer influência na consciência. Logo, as 

                                                           
4
 No es preciso prohibir lo que nadie anhela hacer, y es evidente que aquello que se prohíbe de la manera más 

expresa tiene que ser objeto de un anhelo. 
5
 Entre sus tentaciones más fuertes se cuentan las de asesinar a sus reyes y sacerdotes, perpetrar el incesto, 

maltratar a sus muertos. 
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neuroses que os atormentavam se originavam dos processos incorrigíveis e indestrutíveis do 

inconsciente, que sobreviveram desde as épocas mais longínquas quando eram, então, 

necessários. 

Nas sociedades não europeias, a culpa decorria da prática da ação proibida e, após 

isso, realizavam-se os rituais de purificação ou de punição. Na Europa, onde essas pulsões não 

possuíam um aspecto prático, a culpa se originava do desejo de praticar o ato interditado. As 

angústias que acometiam os europeus resultavam do inconsciente reprimido violentamente, ou 

seja, o próprio sujeito, tendo em vista as consequências negativas de seus atos para a 

sociedade, punia-se por uma ação ainda não praticada: 

 

 

A psicologia das neuroses nos ensinou que se algumas moções de desejo 

caem sob a repressão sua libido é trocada por uma angústia. Além disso, 

lembremos que também na consciência de culpa há algo desconhecido 

{unbekannt} e inconsciente, a saber, a motivação da desestimação, a esse 

desconhecido, não sabido, corresponde o caráter angustioso da consciência 

de culpa (FREUD, 1912-1913, p. 74). 
6
  

 

 

Diferentemente do que ocorrera nas sociedades dos outros continentes, os europeus 

haviam perdido a consciência das ações que desejavam praticar e se culpavam antes mesmo 

de realizá-las. Contudo, a exigência cada vez mais forte das pulsões tornava mais imperativa a 

repressão que, sentida na forma de medo, angústia ou culpa, conduzia os membros dessa 

sociedade às doenças psíquicas. Em “Além do princípio de prazer”, Freud amplia essa 

questão, especulando a existência de uma tendência mais primeva do que o princípio de 

prazer - a pulsão de morte - um estado de inexistência total de energia psíquica ao qual todo 

organismo tende a retornar. O autor esclarece que as pulsões eróticas não se contrapõem às 

pulsões de morte, mas coexistem.  

Visto que todo desprazer é sentido no aparelho psíquico como aumento de energia 

psíquica e, por conseguinte leva à excitação, a função do princípio de prazer é descarregar 

essa energia (princípio de nirvana). Ao fazer isso, restaura o nível baixo de energia que havia 

no aparelho, conduzindo-o de volta a um estágio de pouca excitação ou de baixa energização 

psíquica similar ao momento inorgânico, isto é, a morte. Embora o impulso primitivo de todo 

                                                           
6
 la psicología de las neurosis nos ha enseñado que si unas mociones de deseo caen bajo la represión, su libido 

es mudada en angustia. Además, recordemos que también en la conciencia de culpa hay algo desconocido 

{unbekannt} e inconsciente, a saber, la motivación de la desestimación. A eso desconocido, no consabido, 

corresponde el carácter angustioso de la conciencia de culpa. 
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organismo seja a morte, o princípio de prazer não se priva de, percebendo-os, fugir aos 

perigos do ambiente que levariam à morte do organismo, porque todo organismo busca seu 

próprio caminho à meta primitiva, não aceitando interferências externas.  

Nesse ponto, o princípio de prazer se constitui em auxiliar da pulsão de morte ao evitar 

o fim do corpo orgânico por vias externas ao mesmo tempo em que o lembra, constantemente, 

do estágio inorgânico, descarregando a energia psíquica, que é sentida na forma de prazer: 

 

 
Todas as pulsões tem em comum a mesma natureza e o mesmo caráter de 

regressão compulsória, que por sua vez está relacionada à função mais 

primitiva e fundamental de toda substância viva, a saber, o repouso ao 

retorno do inorgânico, o princípio de Nirvana, a experiência comum atesta 

que o maior prazer que somos capazes de atingir, ou seja, resultante com a 

satisfação obtida com o ato sexual está indissociavelmente ligado a uma 

extinção extremamente intensificada de energia psíquica. Essa experiência, a 

que todos temos acesso, reforça a hipótese de que a ligação de uma 

quantidade de energia pulsional seria uma função preliminar, cuja finalidade 

consiste em preparar a quantidade de excitação para sua eliminação final no 

prazer da descarga. Nesse caso, as pulsões eróticas ou de vida, seriam apenas 

desvios permanentes no caminho da morte (GIACÓIA JÚNIOR, 2008, p. 

93-4). 

 

 

 Portanto, deve-se entender que a busca por experiências prazerosas, até que venha a 

morte, é o princípio que submete a todos os organismos. No caso humano, especificamente 

quando esses indivíduos se agrupam em sociedade, o princípio de prazer é obstruído pelo 

princípio de realidade, que é a limitação, anulação ou postergação da satisfação do impulso. A 

existência de muitas pessoas buscando ao mesmo tempo experiências similares de prazer 

reverbera no desprazer de alguns, que reagem violentamente para evitar as experiências 

desagradáveis, suscitando a violência da outra parte, que visa à manutenção de seu prazer.  

Logo, a função da sociedade é impor limites à satisfação erótica para evitar a violência 

de sua exteriorização, e assim, garantir a boa convivência dos membros. O ponto delicado 

dessa equação é o caráter heterogêneo das sociedades; como nem todos os membros desejam 

renunciar a seus impulsos, utilizam-se da violência para usufruir da satisfação dos desejos, ao 

mesmo tempo, proíbem outros de fazê-lo. As leis ou as regras sociais geralmente frutificam 

desse pensamento, os grupos que detêm maior poder dentro de uma coletividade ditam leis 

que lhes beneficiam e se valem de atos violentos para impô-las. 

Em um de seus trabalhos mais conhecidos, Mal-estar na cultura, Freud lida com essa 

questão ao afirmar que, no ser humano, há uma forte inclinação para a agressividade, e a 
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cultura não consegue eliminar seus impulsos instintivos. As instituições culturais, na medida 

em que tentam reprimir os instintos do ser humano para torná-lo mais sociável, transformam-

se inevitavelmente nas principais responsáveis pelos traumas e neuroses que acometem os 

indivíduos. Ao analisar os meios pelos quais a cultura refreia a violência, o pensador austríaco 

chega à seguinte conclusão: 

 

 

A agressão é introjetada, interiorizada; na verdade, mandada de volta a sua 

origem; portanto, dirigida contra o próprio Eu. Ali ela é assumida por uma 

parcela do eu que se opõe ao restante na condição de Supereu e que então 

como ‘consciência moral’ está pronta para exercer sobre o Eu a mesma 

agressão severa que este teria gostado de satisfazer à custa de outros 

indivíduos (FREUD, 1930, p. 144).  

 

 

Freud descobre que a cultura apenas muda o foco da agressividade humana, isto é, 

direciona para o Eu toda a energia destrutiva que o ser humano gostaria de satisfazer no outro; 

quanto mais fortes forem os impulsos do Eu, mais repressora será a ação do Supereu. É dessa 

forma que a civilização cria as noções de “sentimento de culpa”, “consciência moral”, 

“responsabilidade” e “alma”, a fim de barrar os impulsos agressivos do gênero humano. “A 

cultura domina a perigosa agressividade do indivíduo na medida em que o enfraquece, 

desarma e vigia através de uma instância no seu interior” (FREUD, 1930, p. 144) chamada 

supereu ou consciência. 

No entanto, Freud não vê a civilização apenas como um obstáculo que impede o ser 

humano de chegar à plena felicidade, embora admita que a aculturação do homem lhe reprima 

uma grande quantidade de impulsos e lhe reduza bastante a possibilidade de satisfação. Na 

verdade, o pensador considera a cultura como a primeira tentativa de regulamentar a 

convivência humana e defender os indivíduos de outros que lhes queiram mal, bem como dos 

perigos externos. Em troca da repressão dos impulsos, as pessoas ganhariam proteção, o que 

lhes garantiria uma sobrevivência mais confortável: 

 

 

se não ocorresse tal tentativa, essas relações ficariam ao arbítrio do 

indivíduo, quer dizer, aquele que fosse mais forte fisicamente as decidiria a 

favor de seus interesses e impulsos [...] a convivência humana só se torna 

possível quando se reúne uma maioria que é mais forte que cada indivíduo e 

que permanece unida contra cada um deles. Na condição de ‘direito’, o 

poder dessa comunidade se opõe então ao poder do indivíduo, condenado 

como ‘força bruta’. A substituição do poder do indivíduo pelo poder da 

comunidade é o passo cultural decisivo (FREUD, 1930, p. 97). 
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Nem mesmo esse poder coletivo pode preterir a violência; pelo contrário, esta será 

uma ferramenta indispensável na coesão social e deve ser usada contra aqueles que não se 

encaixem no modelo de convivência proposto pela coletividade. O corpo social se outorgará o 

direito de usar a força contra os indivíduos que ameacem a estabilidade do pacto social. Logo, 

percebe-se que a união entre as pessoas em sociedade não passa de mais uma manifestação de 

violência. Elas se unem em comunidade por medo das adversidades e da punição que decorre 

de uma vida marginal. A civilização se forma violentando o interesse dos indivíduos para uni-

los num conjunto em que aparentemente não há divergência, e no qual falsamente também não 

há violência. Para Freud, contudo, essa é uma impressão completamente equivocada: 

 

 

Não é fácil para os seres humanos renunciar à satisfação dessa sua tendência 

agressiva [...] e não é de se menosprezar a vantagem de um círculo cultural 

mais restrito que oferece ao impulso um escape na hostilização daqueles que 

se encontram fora dele. É sempre possível ligar um número maior de seres 

humanos no amor quando restam outros para as manifestações da agressão 

(FREUD, 1930, p. 128).  

 

 

Nota-se que toda coletividade é heterogênea no tocante à sua formação, os grupos 

sociais reunidos (violentamente) para formar a civilização estão em constante conflito e não 

param de se hostilizar tanto por conta da necessidade de satisfazer seus desejos quanto por 

suas lutas pelos espaços de poder. Cada grupo, por conta das interdições ou razões 

ideológicas, tenderá a satisfazer suas pulsões agressivas ou eróticas nos membros de outros 

grupos, que reagem a esse fato. A sociedade soa como uma constante de violência; se não 

fosse a existência do Estado para unificar e regular as ações sociais, os grupos no interior da 

coletividade viveriam em constantes agressões. Todavia, o Estado geralmente não se forma 

pela anuência de todos os grupos sociais; às vezes, representa a vontade de apenas um ou 

alguns grupos, que institucionalmente impingem uma violência legal, porém arbitrária contra 

os grupos sociais excluídos.  

Aos que controlam o Estado, é lícito todo tipo de satisfação enquanto os membros dos 

outros grupos são constantemente reprimidos, em violência que não é vista como tal, mas 

disfarçada. Os grupos que exercem esse tipo de controle disfarçam a verdadeira função da 

violência: sustentar os privilégios dos mantenedores do poder em detrimento dos demais. Já 

integrante do psiquismo humano, a violência toma outras configurações quando a 
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investigamos no cenário social. Se a convivência humana presume a renúncia aos impulsos, e 

existem grupos que sub-repticiamente dizem sacrificá-los, mas agem de forma diferente, 

impondo violentamente sua vontade aos demais membros da coletividade, como também 

notou Karl Marx, esses fatos suscitam uma reação igualmente violenta da parte dos 

reprimidos. Assim, as pessoas vivem ainda práticas primitivas embora se pense ter chegado à 

era da racionalidade, com o advento da modernização tecnológica que parecer vir-se 

acelerando a partir do século XIX.  

 

1.3 Marx e a violência no corpo social 

 

As considerações de Nietzsche e Freud servem para fazer entender alguns sentidos 

com os quais o termo violência se relaciona tanto nas ciências sociais quanto na literatura. Na 

presente pesquisa, deve-se entendê-lo estritamente enquanto evidência de problemas sociais, 

porque a violência não é um problema social, e sim, parte constitutiva da natureza humana, 

exteriorizada toda vez em que for obstaculizada a satisfação aos desejos humanos. Daí, os 

atos de violência se fazerem perceber pela sociedade como um problema social. 

Cabe referência ao trabalho de Ricardo André Ferreira Martins (2010) na busca de 

firmar um diálogo entre as formulações de Nietzsche e Walter Benjamim (1986). Esse tenta 

propor um modelo de sociedade que possa preterir o abuso do uso da força, empregando-a 

apenas para fins naturais. No entanto, a dicotomia proposta já se mostra problemática na 

medida em que se necessita definir o que é um “fim natural” justificável à prática da 

violência. Se todo corpo social é uma somatória de forças brutas que precisa ser controlada, 

não existe, portanto, um fim justo ou ético para a violência, pois tanto a causa natural quanto a 

artificial (positiva, em suas palavras) são, na verdade, conceitos sociais e manifestações de um 

tipo de poder. 

De acordo com Benjamin, todo contrato no tocante às práticas não violentas já traz 

implícito o uso da força, necessário para manter, ao menos na imaginação, o controle da 

vontade de uma das partes em quebrar o acordo; desta forma, uma nova ética com bases 

lançadas na cultura da não-violência torna-se impraticável. Segundo as conclusões de Martins, 

o pensador sino-alemão parece ter apenas tangenciado algumas reflexões de Nietzsche. Assim 

sendo, a partir das ideias daquele, seria impossível aos agrupamentos humanos fugir às 
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experiências da violência, uma vez que as sociedades se regem pelas disputas de poder e estas 

não podem se isentar de seu caráter violento.  

Membro da Escola de Frankfurt, Benjamin se mostra tributário do pensamento 

marxiano em grande parte de suas reflexões. O aspecto antes visto, a respeito da violência, é 

observável nas análises de Karl Marx (1818-1883). No entanto, antes de adentrar nas análises 

empreendidas por Marx e compreender o papel que ele atribui à violência no seio social, 

deve-se entender primeiro a base epistemológica que sustenta suas formulações. Ocorre que 

Marx parte da dialética hegeliana, portanto, seu pensamento não refuta o fato de a história e a 

razão humanas serem frutos de um devir.  

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), em sua Fenomenologia do espírito 

(1807), admite que a consciência humana e, por conseguinte, todo conhecimento por ela 

formulado, resulta do confronto entre elementos opostos, contraditórios, que concorrem para 

uma síntese (dialética). A crítica hegeliana recai sobre o fato de a filosofia, até seu tempo, 

tentar isolar a complexidade do pensamento e dividi-lo em partes dissociadas, não enxergando 

as linhas de comunicabilidade entre os vários temas do pensamento humano e, assim, 

construir teorias alheias à realidade. 

Marx adota e emprega o método dialético de Hegel em todas as suas análises, contudo, 

a fim de que suas formulações não estagnem na metafísica, o pensador toma cuidado de 

sempre abordar um aspecto concreto da realidade, por exemplo, a luta de classes. O método 

marxiano não deixa dúvida quanto ao caráter mutável da história e das leis históricas, bem 

como no tocante ao fato de que não se pode preterir o objeto em qualquer tipo de análise, sob 

o risco de afastamento da realidade, ou seja, construir sistemas abstratos, alienações. Esse 

ponto marca a originalidade do pensamento de Marx e diferencia completamente seu método 

dialético do empregado por Hegel. 

Se o pensamento marxiano distancia-se dos sistemas abstratos e metafísicos, 

pressupondo a aproximação do ser humano com dados da realidade que o cerca, percebe-se 

que Marx aplica um golpe sobre os sistemas de valores teleológicos e conclama os indivíduos 

a agirem segundo regras desenvolvidas a partir das e pelas circunstâncias sociais, 

desestabilizando a moral ocidental, cristã e metafísica: 

 

 

As morais ligadas a um decreto ou a um imperativo superior passavam a ser 

utilizáveis por aqueles que pretendiam ter o direito de promulgar tal decreto, 

em vista de representar o poder misterioso. Em outros termos, as morais 
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sempre foram ou sempre se transformaram em instrumento de dominação de 

uma casta ou de uma classe social (LEFEBVRE, 2011, p. 54). 

 

  

Portanto, Marx propõe uma nova ética, liberta de qualquer tipo de alienação moral e 

ideológica, que recusa a aceitar valores e avaliações forjados fora da realidade concreta. A 

expressão ética do devir seria a criação de imperativos que, em vez de interferirem na vida e 

no real, se criariam a partir deles, sendo assim, ideias isentas de falsificações ideológicas e 

idealistas. Para aclarar esse conceito, o pensador traz a noção de infraestrutura e 

superestrutura: a primeira, entendida como as relações de produção dos bens de consumo, isto 

é, toda estrutura e técnica necessárias para que se produza determinado bem; a segunda, como 

as ideias que circulam no meio social. As duas noções não se mostram dicotômicas, pois, 

antes de se polarizarem ou hierarquizarem, se misturam. Em outros termos, não há ideia sem 

relações de produção nem o inverso. 

Em meio a essa relação é que se dá a formação da consciência; como o ser humano 

necessita se juntar para transformar a natureza e sobreviver, ele cria relações diversas, seja 

com a natureza, seja com outros seres humanos. O ser social, isto é, o indivíduo entre 

indivíduos, faz gerar ideias e, por conseguinte, uma consciência, que é fruto das relações 

estabelecidas para produzir determinado bem necessário à sobrevivência. Se a consciência é 

social, pode mudar caso mudem as relações sociais. Esse é o ponto crucial abordado por 

Marx: o desenvolvimento da sociedade capitalista provocou uma série de mudanças na 

consciência dos indivíduos, fazendo-os ter uma consciência capitalista, ou seja, benéfica 

apenas para o detentor dos meios de produção. 

Com o desenvolvimento da propriedade privada, os indivíduos perdem o acesso aos 

meios de produção e sua sobrevivência fica ameaçada. Para subsistir, eles vendem sua força 

de trabalho aos proprietários, mas não podem produzir apenas o necessário à sua 

sobrevivência; é preciso trabalhar certo número de horas, a produção desenvolvida nesse 

tempo adicional (mais-valia) pertence ao empregador, ou seja, o trabalhador é empobrecido, 

alienado do resultado de seu trabalho e não compreende que a riqueza do capitalista passa por 

suas mãos. Toda essa estrutura é sustentada por uma inversão de consciência, haja vista que o 

primeiro ponto da ideologia capitalista é fracionar as funções, dar a cada indivíduo 

determinada tarefa, restringir a comunicabilidade, impedir o diálogo entre elementos opostos. 

Assim, o apertador de parafusos, que ganha só por essa função, jamais imagina que aquela 

peça serviu para a construção de um carro.  
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O método marxiano consiste em juntar os opostos, estabelecer as relações e mostrar 

que as leis, as organizações sociais, o trabalho, o indivíduo, a máquina, a fábrica, dentre 

outros, estão em constante relação. Nesse momento, o indivíduo, independentemente de sua 

função, toma consciência de que pertence a uma classe explorada e, ao mesmo tempo, 

indispensável à produção de bens de consumo. O indivíduo só adquire a liberdade quando se 

dá conta de que ele, como membro de outra classe, é quem produz a riqueza do rico. 

Tomadas de consciência geram reivindicação, contrapõem-se a um estado de coisas se 

não solidificado, em estado de consolidação. A resposta natural da classe ou de grupos 

dominantes é a violência, seguida por uma reação; nesse momento, o Estado se transforma no 

palco de combate em que as classes se digladiam de modo semelhante ao que ocorreu com a 

sociedade francesa do século XIX, quando do golpe de Estado que deu poderes extremos a 

Napoleão III. O 18 Brumário é assim entendido como “a volta do Estado à sua forma mais 

antiga, ao domínio desenvergonhadamente do sabre e da sotaina” (MARX, 1851, p. 11) em 

que diversos setores sociais se agruparam, tomaram a cena política e se precipitaram 

violentamente contra todas as aspirações do proletariado que, por sua vez, não deixou de 

reagir de maneira também violenta.  

No entanto, a república burguesa apoiada pela aristocracia financeira, pela burguesia 

industrial, pela classe média e pelo exército, dentre outros setores, saiu vitoriosa do conflito e 

impingiu sobre o proletariado sanções que variavam desde a deportação até a morte de seus 

membros. Pôde, então, a república burguesa ser fundada, sob o princípio da violência extrema 

de uma classe dirigida contra a outra: 

 

 

Toda reivindicação ainda que da mais elementar reforma financeira 

burguesa, do liberalismo mais corriqueiro, do republicanismo mais formal, 

da democracia mais superficial, é simultaneamente castigada como um 

atentado à sociedade e estigmatizada como socialismo. E finalmente, os 

próprios pontífices da ‘religião’ e da ‘ordem’ são derrubados a ponta pés de 

seus trípodes píticos, arrancados de seus leitos na calada da noite, atirados 

em carros celulares, lançados em masmorras ou mandados para o exílio 

(MARX, 1851, p. 22). 

 

 

O pensador revela, não apenas no texto citado, mas também n’O capital (1867), o 

processo violento por meio do qual uma classe social se sobrepõe à outra e impõe suas 

vontades. Essa violência extrema, empregada no momento da luta pela conquista do poder, 

depura-se ao longo dos anos, assumindo formas mais suaves à medida que a classe 
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hegemônica solidifica seu espaço político e econômico. O uso da força, porém, jamais 

desaparece. Embora sua utilização evidente não seja mais necessária, porque os grupos sociais 

já foram acomodados, continua atuante na coesão da sociedade.  

As relações de violência persistem no Estado burguês sob nova roupagem. Não 

havendo mais necessidade de usar a força bruta, a classe dominante mantém seu lugar e 

consolida o do outro, através da anuência do Estado e do poder econômico:  

 

 

Quando trabalhadores são suprimidos por instrumentos de trabalho, ovelhas, 

cavalos etc., os atos de violência diretamente aplicados constituem prelúdio 

da revolução industrial. Primeiro, os trabalhadores são expulsos das terras; 

depois, vêm as ovelhas. O roubo de terras em grande escala, praticado na 

Inglaterra, cria as condições para a agricultura em grande escala. Em seu 

começo, essa subversão da agricultura tinha mais o aspecto de uma 

revolução política (MARX, 1824, p. 492). 

 

 

Marx identifica a redação ambígua das leis destinadas a inibir a exploração do 

trabalhador pelo sistema; para cada lei que coíba a exploração, arranjava-se subterfúgio. O 

aumento ou a diminuição do tempo de trabalho e a introdução da tecnologia no sistema de 

produção provocaram uma série de demissões. As pessoas não absorvidas pelo mercado 

engrossavam os exércitos de reserva; a divisão do trabalho alienava o trabalhador e até 

mesmo o sistema educacional se voltava aos interesses do mercado mediante criações de 

escolas politécnicas.  

Assim, o caráter econômico da violência não se desvincula do Estado que, para 

assegurar os benefícios de classes ou grupos dominantes, agride boa parte do povo, ainda que 

disfarçadamente. Levando em conta a complexidade da questão, não se pode tratar da 

violência urbana ou de Estado na América Latina sem falar dos atos violentos praticados ou 

sofridos pelos indivíduos. Tampouco podem ser elididas as diversas violências que o 

capitalismo desencadeia, seja em forma de condicionamento, resistência ou reação, motivadas 

pela decepção com a impossibilidade de cumprimento das promessas feitas pelo sistema. 

Os citados mestres da suspeita alicerçam categorias reflexivas novas, o que permite o 

florescimento de novas práticas de leitura e novos posicionamentos políticos. Apesar de 

falarem a partir do solo europeu, e de se referirem às práticas sociais desse continente, Freud, 

Marx e Nietzsche não podem ser entendidos, a rigor, como pensadores canônicos ou 
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mantenedores do imaginário eurocêntrico, pois a racionalidade ocidental tem suas bases 

abaladas nas obras desses pensadores.  

A noção de ideologia como falsa consciência, trazida por Marx, desestabilizou a 

metafísica ocidental; assim, os valores sociais perdiam seu valor de verdade, passando a 

existir apenas enquanto ideologia, isto é, uma consciência formada. Posteriormente, Nietzsche 

acirra o debate ao apresentar a ideia de vontade de potência, vinculando a racionalidade a 

impulsos instintivos, isto é, a razão servindo aos instintos. Os valores e as práticas sociais 

ancoram-se na vontade de um grupo social, não em noções objetivas, e a violência se 

configura como meio necessário para transformar um valor individual em coletivo. Freud, 

entre os séculos XIX e XX, completa o círculo de questionamentos à racionalidade ocidental, 

ao trazer à luz a ideia de inconsciente, demonstrando que as práticas e os valores sociais se 

pautavam na satisfação ou na negação de impulsos eróticos, regendo-se por uma força 

desconhecida, da qual a razão era apenas serviçal.   

Essas formulações são profícuas para se compreender contextos sociais em que a 

violência toma proporções absurdas, como nos regimes ditatoriais. Se os valores sociais são 

ideologias comandadas por impulsos instintivos, a violência torna-se a única forma de se 

coinstruir uma consciência; em uma ditadura, essa premissa é levada a cabo sem qualquer 

consideração sobre a dignidade humana; os grupos dominantes, não se constrangem em 

sacrificar dezenas de milhares de vidas para realizar seu intento político-social. Entre os anos 

de 1966 e 1983, cabendo um pequeno intervalo de 1974 a 1976, esse foi o caso da Argentina, 

convertida em um laboratório para teste de tais formulações. 

No vizinho país, como em praticamente todo o continente latino-americano durante o 

mesmo período, o horror produziu diversos textos literários surgidos como tentativa de 

compreender as razões das arbitrariedades do Estado, expressar a dor e a resistência das 

vítimas do regime ditatorial, bem como, a arrogância e a prepotência de seus líderes. Os 

textos literários produzidos a partir desse cenário não se isentam do diálogo com as 

formulações dos mestres da suspeita, pois a violência neles contemplada toca as noções de 

ideologia, inconsciente, violência social e vontade de poder. No entanto, se tratando de 

escritas estritamente literárias, as narrações da violência podem tornar invisíveis questões às 

quais as vítimas preferiram dar um tom mais referencial, de maneira que a literatura de 

testemunho surge na América Latina para preencher essa lacuna. A mescla entre literatura, 

história e jornalismo, a apreciação do espaço biográfico, a exposição das memórias das 
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vítimas, a narração historiográfica a partir da subjetividade, mas sem menosprezo às fontes e 

aos testemunhos, a confluência entre autor, narrador e escritor, são alguns traços que fazem do 

testemunho um objeto necessário à compreensão da violência empregada pelos regimes 

autoritários latino-americanos, e alçam La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, a 

um papel considerável na elucidação de uma parte sensível, e não menos importante, da 

história argentina contemporânea.   
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2. LA PASIÓN SEGÚN TRELEW E A HISTÓRIA NÃO OFICIAL  

2.1 (Ir)representações da violência 

 

Acerca dos cenários nos quais os atos de violência tomam outra configuração, discorre 

Ivete Keil (2005), começando por citar uma definição de Yves Michaud, para afirmar que só 

existe violência quando “em uma situação de interação um ou vários atores causam dano a 

uma ou várias pessoas em graus variados” (p. 28). Nas palavras da autora, nota-se o caráter 

social com que o termo violência está comprometido, evocando necessariamente uma situação 

em sociedade na qual indivíduos que comungam do mesmo espaço e da mesma simbologia se 

agridem mutuamente. O raciocínio leva a pensar que a violência é sempre exteriorizada, além 

de ser algo indesejado para o corpo social. Na verdade, os grupos humanos tentam minimizar 

ou mesmo extinguir atos violentos entre seus membros, o que não significa a rejeição da 

violência, utilizada como ferramenta promotora da coesão social. Infere-se então que todos os 

membros de uma sociedade foram, de alguma forma, violentados.  

Na visão de Rosane de Abreu e Silva (2009, p. 20), existem três categorias de 

violência: a fundamental, a constitutiva e a exacerbada. As duas primeiras são experiências 

das quais é impossível ao ser humano escapar e, até certo ponto, lhe são benéficas, pois 

implantam em seu aparelho psíquico os valores norteadores da sociedade, levando-o ao 

reconhecimento da alteridade. A última categoria surge da incapacidade do sujeito em lidar 

com as duas formas necessárias. A inconclusão do processo de reconhecimento da alteridade 

conduz o Eu a uma indiferença pelo Outro, a qual leva inevitavelmente a uma exacerbação da 

violência, em que o Eu visa unicamente à aniquilação de seu antagonista. A lacuna desse 
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raciocínio consiste na transferência da responsabilidade da violência unicamente para o 

sujeito quando, na verdade, a coletividade também é responsável por aquela incapacidade 

individual. 

As formulações até aqui discutidas apontam para o fato de que o sujeito aceita a 

violência social para usufruir dos benefícios da coletividade. Caso essa relação não seja 

satisfatória, a experiência tem mostrado que os indivíduos voltam suas pulsões agressivas à 

própria coletividade, que supostamente lhe enganou. Carmem S. de Oliveira (2005) aponta 

para uma violência construída no corpo social, que ultrapassa a natureza violenta do ser 

humano. Em outros termos, a tendência à agressividade que existe em todo indivíduo é 

acionada ou não pelas conjunturas sociais.  

Durante a Modernidade, essa tendência se fez mais perceptível no século XX, período 

herdeiro das teorias revolucionárias, além de tentar trazer à prática aquilo que se discutia nos 

centros intelectuais. Nesse tempo, igualmente se verifica o descrédito da autoridade paterna e 

a quebra das hierarquias, resultado da filosofia racionalista, assim como a transvalorização 

dos valores que, fruto das filosofias denominadas irracionalistas, já estava cristalizada. Entre 

os europeus, o século XX foi marcado por tentar novos modelos de divisão social; nos outros 

continentes, o intuito era livrar-se da colonização em territórios ainda sob o controle colonial 

e garantir a soberania nacional naqueles que, desde o século XIX, já haviam conquistado a 

independência. Naturalmente, interesses tão diversos e sem consenso levaram os povos a 

práticas terríveis de violência, fazendo daquele o século das catástrofes, Márcio Seligmann-

Silva (2003), apoiado na ideia de Erich Hobsbawm (2003) sobre a “era das catástrofes” que, 

na mesma centúria, se estenderia até a “era dos anos dourados” das décadas de 1950 e 1960. 

As catástrofes e os genocídios oriundos de tipos de governo autoritários, intolerantes e, 

muitas vezes, totalitários, marcaram o século XX como uma época traumática. A história e a 

literatura referentes a esse período já não mais se escusam de tocar a questão. Devido ao 

excesso de violência observado no referido século, a representação literária supera a ideia de 

afastamento da realidade histórica, ao mesmo tempo em que tampouco a história pôde manter 

seu caráter linear, nacionalista, coletivo e objetivo, haja vista a violência ter se evidenciado na 

própria pátria contra seus cidadãos, tornando inclusive a língua materna estranha aos 

violentados.  

A exposição à violência extrema desorganiza os traços mnemônicos dos indivíduos, os 

objetos no mundo resistem tanto à sua apreensão quanto à representação; para suportar as 
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imagens do horror, a vítima cria casulos onde isola (recalca) a imagem traumática. Esse 

recurso, porém, é apenas paliativo, pois as imagens do trauma não introjetadas atormentam o 

indivíduo por meio de constantes repetições. O trauma leva o sujeito a uma regressão aos 

modos de reação primitivos, impedindo-o de conceber a realidade traumática via símbolos ou 

representações, e inviabiliza sua capacidade de agir por metáforas. Além disso, observa-se 

também uma atitude de silenciamento em relação ao fato traumático: contar, dizer e narrar 

parecem tarefas impossíveis, pois concomitante à necessidade de relatar a cena traumática 

existe a tendência confortável ao esquecimento, haja vista que o recalque se apresenta como 

mecanismo de defesa do aparelho psíquico, o qual mantém, em uma espécie de cripta interna, 

as imagens do horror, da violência exacerbada.  

Logo, uma literatura pós-trauma apresenta-se como instância que transpõe seu limite 

com o real, que se afasta da ficção, caminhando em direção a uma verdade, embora não possa 

tocá-la, pois o real traumático escapa a representações. No testemunho, entretanto, a vítima 

tem a primeira oportunidade de retirar de dentro da memória a experiência traumática da 

violência. Nesse sentido, cabe destaque tanto à memória individual que, através dos discursos 

das testemunhas, dá a conhecer fragmentos encobertos da história, quanto à memória coletiva 

que, muito embora em forma de mosaico, contribui na busca pela justiça e a reparação 

histórica: “a memória é concebida como um local de construção de uma cartografia, sendo 

que nesse modelo, diversos pontos no mapa mnemônico entrecruzam-se como em um campo 

arqueológico ou em um hipertexto” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 79). 

Se a partir do século XX linguagem e história remetem inevitavelmente às 

experiências traumáticas, a literatura, articuladora desses dois elementos, fixa-se ainda mais 

no terreno da dor, do luto, do indizível e da relação memória/esquecimento, pois “ao longo do 

século XX ela foi abalada pela história e marcada por um presente traumático” 

(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 76). Desse processo, resultou um modo fragmentário de se 

narrar ou representar as experiências com a violência. A subjetividade apresentou-se como 

ponto de vista privilegiado pelo fato de a narrativa imparcial da historiografia entrar em crise 

devido à narração do indivíduo traumatizado, portador de um discurso não linear, porém 

legítimo, e ao fato de o texto narrativo ser eleito como veículo de transmissão e reparação de 

um passado horrendo, o que culminou em um tipo de escrita em que história e literatura se 

confluem numa narração não linear cujo estudo “exige uma concepção de linguagem como 
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campo associado ao trauma” (GINZBURG, 2012, p. 03), destoante, portanto, da narrativa 

literária canônica.  

Por esses motivos, a representação desse processo pela literatura tornou-se, em muitas 

situações, inviabilizada. O modelo mimético ocidental não dava conta de representar mediante 

palavras a violência e, ao mesmo tempo, manter-se próximo de uma verdade histórica, pois: 

 

 

o ato violento carrega algo de explicitamente irreversível [...] o que aparece 

como irreversível conjuga-se ao irrepresentável. Em todo ato violento fica 

um resto injustificado discursivamente. O ato pode ser nomeado, explicado e 

exemplificado, porém para ser considerado violento ele deve conter algo que 

escapa à representação [...] o ato violento contém algo que escapa à 

representação, mas que produz representações diversas (HARTMANN, 

2005, p. 45-6).  

 

 

Tampouco as vítimas aceitavam vincular seu discurso a uma representação, ou melhor, 

a uma ficção, se o trauma havia sido real e o objetivo do relato era mostrar esse aspecto da 

violência sofrida. Surgem no século XX outras formas de representação que tentam abarcar a 

completude desse processo. Antes de tocar na questão, porém, deve-se mencionar o motivo 

pelo qual o modelo de representação ocidental não apreende com tanto êxito as novas 

exigências representacionais. Nesse sentido, faz-se necessário retomar as concepções de 

Aristóteles para se entender o pacto mimético seguido pela literatura ocidental.  

O filósofo não trata especificamente da literatura em geral, mas especificamente da 

epopeia e da comédia; no entanto, suas reflexões, principalmente em torno da mimesis, foram 

redescobertas pelo Ocidente a partir do Renascimento, adotadas pela literatura ocidental e 

tomadas como critério de qualidade. Portanto, as narrativas ficcionais desenvolvidas em 

continente europeu e, mais tarde, nos territórios colonizados, tiveram a mimesis aristotélica 

como guia.  

Segundo Aristóteles (1993), o poeta não se caracteriza apenas por escrever em verso; 

outros discursos também podem ser vinculados por esta ferramenta. Na verdade, o poeta se 

constitui um construtor de fábulas, isto é, ele imita (representa) a realidade. As distinções na 

maneira e nos meios de se representar os objetos da realidade produzem as diferenças entre os 

gêneros dramáticos, assim, o poeta elabora a comédia caso imite os atos de um homem 

inferior, e constrói a tragédia seguindo os atos de um homem superior.  
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A diferença entre esses tipos reside na prática do vício ou da virtude; o protagonista da 

comédia imita uma atitude ignominiosa de alguém, ao passo que o trágico, uma atitude 

louvável. A beleza e a verossimilhança, para o filósofo, decorrem da justa medida na 

aplicação dos elementos construtores dos gêneros dramáticos; em outros termos, toda fábula 

deve apresentar início, meio e fim entrosados, bem como ordem e grandeza na caracterização. 

Não é belo tampouco verossímil apresentar um homem grande ou pequeno demais, é preciso 

haver uma relação direta entre o objeto imitado e seu correspondente na realidade.  

Aristóteles ainda trata da finalidade dos dramas e de seus elementos de ação. Assim, a 

tragédia, por exemplo, se caracteriza por conduzir o leitor/espectador ao temor e à piedade, 

constituindo-se de peripécia, reconhecimento, catástrofe e acontecimento patético. Dentre 

esses, a catástrofe significa o infortúnio do herói devido a um erro seu e o patético, uma ação 

da qual decorre ferimento, dor, sofrimento ou morte. O poeta deve utilizar corretamente esses 

elementos e atingir a finalidade esperada para cada gênero dramático; caso contrário, sua 

missão tenderá ao fracasso. Como se trata de representação, as ações devem ser verossímeis, 

não verdadeiras, evitando apresentações de cenas fortes, exageradas ou repugnantes, tais 

como homens maus passando do crime à prosperidade, mutilações, torturas e assassinatos.  

O filósofo de Estagira também propôs uma cisão entre o historiador e o poeta: este 

relata o que poderia ter acontecido, enquanto aquele, o que de fato aconteceu. Nesses termos, 

por tratar seus assuntos de modo universal, a poesia seria mais filosófica e superior à história 

(como essa se realizava na época, ou seja, muito afincada nos fatos e nos feitos individuais). 

Em poética, não se discute a veracidade dos fatos narrados, primeiro, porque o poeta os forja; 

segundo, porque se fossem verídicos, não seriam representação e, por conseguinte, não 

passíveis de figurar em um texto poético. Como a poesia não trabalha com os fatos em si 

mesmos, e sim, com representações deles, o poeta só inspira confiança caso lide com questões 

possíveis de ocorrer, em outras palavras, verossímeis. Essas definições tornaram-se tão fortes 

no Ocidente, que se transformaram em critério praticamente absoluto para estabelecer o valor 

literário dos textos, por muito tempo. 

No século XX, Erich Auerbach questiona o modelo elevado das produções gregas, 

seguido como parâmetro pela literatura ocidental, e ainda cita a contribuição do imaginário 

judeu na constituição da representação da realidade na Europa Ocidental. Segundo o filólogo, 

em sua obra Mimesis, as epopeias homéricas e o Velho Testamento bíblico embasaram a 

representação europeia da realidade: 
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Os dois estilos representam, na sua composição, tipos básicos: Por um lado, 

descrição modeladora, iluminação uniforme, ligação sem interstícios, 

locução livre, predominância do primeiro plano, univocidade, limitação 

quanto ao desenvolvimento histórico e quanto ao humanamente 

problemático; por outro lado, realce de certas partes e escurecimento de 

outras, falta de conexão, efeito sugestivo do tácito, multiplicidade de planos, 

multivocidade e necessidade de interpretação, pretensão à universalidade 

histórica, desenvolvimento da apresentação do devir histórico e 

aprofundamento do problemático (AUERBACH, 1971, p. 19-20).   

 

 

A primeira imagem que se forma sobre a representação da realidade no Ocidente 

europeu diz respeito ao fato de estar associada à junção de duas mentalidades que surgiram e 

se desenvolveram em momentos distintos, a saber, a judaica e a grega. A presença de 

elementos helênicos no imaginário da Europa ocidental é inconteste, pode-se situar sua 

história ainda na Antiguidade quando os romanos conquistaram a Grécia e trouxeram de lá a 

bagagem cultural que se consolidou no restante da Europa e se manteve firme mesmo após o 

fim do Império Romano.  

Não se pode dizer o mesmo dos elementos judaicos, que bem tardiamente aportaram 

em território europeu, passando de demérito a privilégio no apagar das luzes da Idade Antiga, 

com a oficialização do cristianismo como religião do Estado romano. Somente a partir de 

então se pode pensar numa união entre elementos das culturas grega e judaica. A esses dois 

imaginários soma-se nova forma de interpretação, que os relê: o cristianismo. Acredita-se que 

o pensador não se refere apenas ao modelo estilístico ou composicional, descrito com muita 

autoridade na citação anterior, mas parece aludir ao fato de que o imaginário desses povos, 

juntamente com a reinterpretação cristã, determinou o modo como os europeus deveriam 

encarar a realidade.  

A literatura, como é comum às artes, tenta configurar esses discursos, de modo que, a 

partir daí, se torna possível falar em representação da realidade, ou seja, quando se utiliza de 

uma linguagem estética para trabalhar os vários discursos que se formam em torno do fato 

real. Segundo o raciocínio de Auerbach, o modelo mimético na Europa ocidental se apoia na 

elaboração de discursos, de realidades que mantêm estreita relação com o imaginário grego, 

judaico e, por conseguinte, cristão. Esse modelo, que é dicotômico, define fortemente os 

domínios da ficção e da realidade, da verdade e da mentira, do real e do irreal, tendo os 
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mencionados imaginários como ponto de arranque, sem permitir qualquer tipo de confluência 

entre tais campos. 

Essas definições se espalharam pelos outros continentes desde o início da 

Modernidade junto com a colonização. Outras culturas, isto é, outros modelos de 

representação, foram subjugados e a diversidade cultural do planeta passou a ser enxergada e 

narrada pela visão e pela dicção ocidental. O modelo de representação eurocêntrico, imposto 

violentamente nas culturas colonizadas, não demonstra as aporias e as especificidades que 

subjazem à realidade. 

Um dos principais críticos desse modelo foi o intelectual palestino radicado nos 

Estados Unidos, Edward Said (1935-2003), para quem, antes de tudo, o exemplo humanista 

de Auerbach e sua mimesis permanecem inesquecíveis mesmo já transcorridos mais de 50 

anos de sua publicação em inglês. Said alerta que não se pode compreender um texto 

humanista sem vivenciar a realidade do escritor, ou seja, cada texto pertence a sua época e sua 

interpretação está associada a esse fator. Ainda, “a história e a sociedade humanas são criadas, 

num processo laborioso de desdobramento, desenvolvimento, contradição, e [...] 

representação. Cada época tem seu próprio método, ou ótica para ver e depois articular a 

realidade” (SAID, 2007, p. 117).  

Auerbach, ao mesmo tempo em que explicita esse processo, não consegue fugir dele; 

seu conceito de mimesis está inevitavelmente ligado a um imaginário, a uma ideologia, e 

tende a um tipo de interpretação: 

 

 

Em primeiro lugar, o pensamento de Auerbach está ancorado na tradição da 

filologia românica, o estudo daquelas literaturas que derivam do latim, mas 

que são, de um modo bem interessante, ideologicamente ininteligíveis sem a 

doutrina cristã da Encarnação (e, por conseguinte, a igreja Romana) bem 

como seu suporte secular no Sacro Império Romano-Germânico (SAID, 

2007, p. 114).  

 

 

Inobstante o entendimento de que o modelo mimético descrito por Auerbach deixe de 

comportar exigências dos contextos surgidos após o fim da Segunda Guerra, Said não rejeita 

tais ideias cuja relevância principal está em possibilitar o surgimento de outros trabalhos que, 

a partir daquele pensador, discutem a ideia de representação da realidade. Os termos 

“ocidental”, “representação” e “realidade” não precisavam ser, e não foram, minuciosamente 

especificados na época em que Mimesis foi escrita, pois ainda não haviam sido confrontados 
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com noções oriundas da nova ordem mundial e da descolonização. O intelectual palestino 

considera que “a mente humana, ao estudar as representações literárias do mundo histórico, só 

pode realizar esse estudo [...] a partir da perspectiva limitada de seu próprio tempo” (SAID, 

2007, p. 145).  

Crítica semelhante, Said dirige a Freud, depois de situá-lo em sua época e admiti-lo 

como um pensador extraordinário cuja obra abriu caminho a novos estudos e leituras 

alternativas, das quais não poderia estar ciente. Do mesmo modo, defende que o psicanalista 

não poderia pensar de forma não eurocêntrica pelo fato de haver recebido sua educação dentro 

dos padrões europeus, viver numa época em que nem os grandes deslocamentos humanos, 

como os que ocorreram no pós-guerra, tinham chegado ao coração da Europa, nem ideias 

como globalização ou descolonização tinham sido cunhadas. Se o pensador austríaco era 

europeu, seu imaginário não poderia destoar das ideias preconizadas por essa sociedade que 

se arrogava como único território civilizado. Assim, é de se esperar que, para Freud, o Outro, 

isto é os “não europeus”, fossem selvagens ou primitivos; em outros termos, atrasados na 

marcha civilizatória. 

Após a Segunda Guerra Mundial, a que se seguiram a queda dos impérios clássicos, a 

descolonização de várias nações e a divisão da própria Europa, os termos “europeus” e “não 

europeus”, assim como “Ocidente”, adquiriram uma carga política e ideológica significativa, 

da qual, possivelmente, Freud sequer suspeitou. Atualmente, a ideia de diferença cultural está 

longe daquela compreendida por Freud ou Auerbach. Nas palavras de Said, não porque fosse 

mais sensível do que o psicanalista sino-austríaco, mas porque viveu até a sexta década do 

século XX, o filólogo alemão teve ainda a capacidade de perceber que nascia uma nova era 

histórica em cujos contornos e estruturas não havia muito de europeu ou de eurocêntrico.  

Os defensores dessa nova era histórica, tais como os estudiosos de gênero, da cultura e 

das relações pós-coloniais, nas últimas quatro décadas do século XX, questionaram a 

supremacia ocidental, “tomando a historiografia europeia, suas reivindicações de 

universalismo, sua definição de civilização, e sua aceitação acrítica de um paradigma de 

progresso que colocou [...] o Ocidente no centro de uma massa intrusa de civilizações 

menores” (SAID, 2004, p. 53). Num processo durante o qual os conceitos eurocêntricos 

vieram sendo revisados e expostos à sua fraqueza, a urgência de um modelo que representasse 

a realidade e, ao mesmo tempo, apontasse para o mundo real, impedindo que a verdade se 

dissolvesse na ficção, deu novo status à memória e favoreceu o surgimento da literatura de 
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testemunho, um gênero que se utiliza do discurso literário; do objeto de divulgação da 

literatura, o livro, mas tenta se manter fiel à revisão histórica dos fatos narrados. Esse aspecto 

do mencionado gênero quebra o pacto mimético iniciado por Aristóteles, porque desfaz a 

cisão entre o historiador e o poeta.  

Contudo, é importante esclarecer a complexidade na qual essa afirmação se envolve. 

As proposições aristotélicas, embora muito atuais, passaram por revisões ao longo da história, 

de modo que outras noções se lhe foram acrescentadas. Evidentemente, o conceito de história 

e poesia empregado por Aristóteles variou bastante no decorrer dos séculos. No contexto de 

produção do filósofo, não se discutia, dentre outras questões, a relação entre história e ficção; 

o fato de a história também ser representação; de o discurso histórico ser, além de 

ideologicamente direcionado, baseado em documentos algumas vezes forjados; de o texto 

poético se constituir em um discurso e, por conseguinte, portador de um valor de verdade. 

Recuperando a questão da quebra do pacto mimético, a cisão entre história e ficção 

não se mostra patente na literatura de testemunho, porque esse tipo de texto se mostra 

carregado de elementos literários que visam a preencher as lacunas de alguns tipos de 

discurso histórico. Assim, revelam, por exemplo, as falhas da história oficial, empenhada em 

se mostrar como uma narrativa dos fatos tais como realmente aconteceram, como disse 

Aristóteles, mas se assim o fosse, a existência do testemunho não teria sentido. Essas 

proposições também tiram a literatura do campo da inverdade, pois, se o discurso subjetivo 

não correspondesse de fato aos objetos no mundo, sua articulação pela literatura de 

testemunho seria inviabilizada. 

Desse modo, La pasión según Trelew se tece na contramão do pacto mimético 

ocidental porque é um testemunho que, como tal, se pretende verdadeiro; sendo 

contrarrepresentação, não segue os critérios preconizados por Aristóteles, por exemplo, a 

imaginação de um enredo (fábula) e a verossimilhança, imprescindíveis à construção literária 

ficcional. Além disso, por se arvorar em contradiscurso, apresenta os pontos em que a 

narrativa histórica se acompanha de índices espaciais e temporais sem que se teça 

genuinamente pela narração dos fatos tais como aconteceram. Por isso, a presente subseção de 

análise prioriza a leitura do paratexto
7
 do livro em análise, ou seja, dos elementos 

                                                           
7
 Os elementos que compõem o paratexto do relato testemunhal La pasión según Trelew, além das notas de 

rodapé, da capa, da contracapa, da dedicatória a Osvaldo Soriano (p. 12) e da epígrafe (p. 13), são os seguintes: 

“Prólogo de 1997” (p.13-18); “Prólogo de 1973” (p. 19-24); “Personajes por orden de aparición” (p.25-30); 

“Personajes que reaparecieron” (p. 31-32); “Personajes en desorden de aparición” (p. 33-37); “Relato de 
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informativos contemplados antes da narrativa em si, ou ao seu redor, por entendê-los como 

fixadores do caráter verdadeiro implicado a esse gênero. As informações contidas nessa parte, 

talvez, não tenham sido inseridas no corpo do relato testemunhal por questão de estética; o 

que não lhes retira a importância, pois os dados paratextuais vêm a esclarecer o que se 

apresenta no corpo do texto em si. 

Cabe referência à epígrafe, onde aparecem pela primeira vez menções ao caráter não 

mimético do gênero em estudo; aos prólogos (das edições de 1997 e 1993), em que o narrador 

se demarca como testemunha dos fatos relatados; à apresentação das personagens por ordem 

de desaparecimento; aparecimento e reaparecimento. Nesses momentos, o livro assinala-se 

mais uma vez como não ficção, por conta da veracidade das experiências de vida 

apresentadas. Já nas notas de rodapé, Martínez esclarece certos vazios textuais deixados no 

corpo do texto enquanto, no relato de Gustavo Peralta, a voz testemunhal impõe mais uma vez 

o tom verídico que culminará nos documentos anexados depois da narrativa propriamente 

dita. 

Último item do paratexto, a seção “Apendice de Documentos” (p. 213-258) se destaca 

pela “Conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo 

René Haidar y Alberto Miguel Camps, en Buenos Aires, el 8 de septiembre de 1972” (p. 215-

218). Na ocasião, os advogados das pessoas ora nomeadas testemunharam o atentado que elas 

sofreram:  

 

 

Em 22 de agosto de corrente ano, às 03:30 horas aproximadamente, nas 

instalações da base aeronaval de Trelew, consumou-se um dos assassinatos 

mais horrendos de nossa história. Dezesseis presos políticos caíram mortos e 

outros três gravemente feridos, em um episódio que o governo nacional 

qualificou como reação a um intento de fuga por parte dos detidos (p. 215). 
8
 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Gustavo Peralta” (p. 209-213); “Apendice de documentos” (213-258). Nesse último conjunto, encontram-se as 

seções “Conferencia de prensa de los abogados defensores de María Antonia Berger, Ricardo René Haidar y 

Alberto Miguel Camps, en Buenos Aires, el 8 de septiembre de 1972” (p. 215-218); “Entrevista sobre la 

matanza, en Santiago de Chile” (p. 219-234); “Documentos de la asemblea popular de Trelew” (p. 235-240); 

“Una encuesta” (p. 241-252); “Relato de Isidoro Pichilef” (p. 253-256); “Canciones que se improvisaron y 

cantaron en el teatro Español del 11 al 15 de octubre” (p. 257-258) e uma brevíssima “Biografía” [de Tomás 

Eloy Martínez, sem paginação].  
8
 Conferencia de prensa de los abogados de María Antónia Berger, Ricardo René Haidar y Alberto Miguel 

Camps, en Buenos Aires, el 08 de setiembre de 1972. El 22 de agosto del corriente año, a las 03:30 horas 

aproximadamente, en las instalaciones de la base aeronaval de Trelew […] dieciséis presos políticos resultaron 

muertos y otros tres gravemente heridos, en un episodio que el gobierno nacional calificó como efecto de un 

intento de fuga por parte de los detenidos. 
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A conferência de imprensa em que se confirma a tentativa de assassinato dos 

guerrilheiros não é representação, existem documentos comprobatórios dos fatos e das datas 

apresentadas, além do registro dos testemunhos pronunciados. Assim, o elemento paratextual 

auxilia a afastar La pasión según Trelew da ficção, ao mesmo tempo em que revisa a versão 

difundida pelas forças armadas, na medida em que os sobreviventes e seus advogados 

questionam as contradições da fala de poder. Se a ditadura conseguisse apregoar sem 

resistências a sua interpretação, esta passaria a ter valor de história, mas, conforme se vem 

demonstrando, um traço peculiar da literatura de testemunho é desfazer as incongruências do 

discurso oficial. 

A ausência de mimetismo proposta pelo testemunho é mais uma vez comprovada na 

“Entrevista sobre la matanza, en Santiago de Chile” (p. 219-234), que os líderes de 

organizações guerrilheiras, Marcos Osantinsky, Roberto Santucho e Fernando Narvaja 

concederam à revista chilena Punto Final em 12 de novembro de 1972, explicando que 

souberam do assassinato dos companheiros na Argentina primeiramente através dos jornais e 

da rádio. Como se percebe no episódio, o espaço para representações fica comprometido, pois 

os entrevistados, as datas, os veículos de informação e os assassinatos são oferecidos em suas 

possibilidades de ocorrência real, e não como verossímeis.  

Ainda no “Apendice de documentos”, a seção “Documentos de la asamblea popular de 

Trelew” (p.235-240) refere-se à a assembleia ocorrida no mês de outubro de 1972 e traz como 

primeira fonte a ata da reunião do dia 11 do citado mês (p. 235-237), comprobatória da 

convocação feita ao povo para comparecer às assembleias no teatro Espanhol, realizar uma 

greve geral e boicotar a semana festiva de Trelew enquanto o governo mantivesse os cidadãos 

presos. Também aqui se demonstra o caráter não representacional do testemunho, haja vista 

que as informações apresentadas revelam todo um esforço do jornalista para reiterar o valor 

referencial da história que narra ao reabrir arquivos que seriam relegados a segundo plano 

pela historiografia tradicional. 

Na mesma seção, o item “Comunicado a la población” (p. 237-238) faz perceber a 

referencialidade e o caráter revisionista do corpus quando Martínez apresenta um documento 

elaborado pelo povo de Trelew, no qual as informações divulgadas pelo regime eram 

retificadas e se assegurava o prosseguimento das manifestações caso o governo se negasse a 

liberar os presos políticos. Esses dados se assinalam pelos respectivos horários e datas apostos 

nos documentos, o que uma vez mais comprova o distanciamento da ficção proposto pelo 
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testemunho. Já os “Planes de trabajo y acuerdos ideológicos elaborados durante la noche del 

11 al 12 de octubre de 1972” (p.238-240), quando da assembleia improvisada no teatro 

Espanhol, além de comprovarem a quebra do pacto mimético, junto com outros documentos 

até então analisados, expõem a visão histórica dos perdedores, constituindo-se em uma 

espécie de repúdio ao governo militar. 

Por isso, antes de se pensar a história enquanto narração objetiva, considera-se a quem 

os fatos narrados beneficiarão, as relações ideológicas e de interesse que circundam a 

produção textual. Se a construção da história pode ser conflituosa, subjetiva e representar os 

interesses dos grupos políticos mais fortes, é de se esperar que haja versões apagadas, o que 

demonstra o equívoco de entender o discurso histórico como descrição fiel, embora a 

renovação dos estudos históricos no século XX não se exima de revisar a história oficial, de 

propor o estudo dos sujeitos não hegemônicos, de repensar seus métodos e objetos. 

No tocante à formação dos valores de bem e mal. Nietzsche (1887, p. 25) fornece 

subsídios para pensá-los como resultado dum processo violento no qual os grupos políticos 

mais fortes impõem seus valores aos subordinados, relação que, a partir da construção da 

história, se percebe no conflito discursivo entre os guerrilheiros e as forças da ditadura. As 

noções de bem e mal são expostas e problematizadas a todo instante no paratexto de La 

pasión según Trelew que, ademais, permite situar, nas práticas do regime militar, o exercício 

da moral de escravo, principalmente quando tentam homogeneizar a sociedade para mais 

facilmente manipulá-la.  

Tomadas enquanto reflexões sobre o corpo social, as proposições nietzschianas 

dialogam com as reflexões marxianas a respeito da luta de classes. Se Nietzsche entende os 

valores humanos como a imposição de um grupo sobre o outro, Marx situa esse confronto no 

campo sociopolítico através do embate entre a burguesia e o proletariado. Partindo do 

pressuposto de que, após sua ascensão como classe dominante no Ocidente, a burguesia se 

manteve quase sempre vencedora nos conflitos travados contra o proletariado, seus valores de 

bem e mal, portanto, se tornaram os dominantes. Com isso, Marx alude ao caráter ideológico 

dos valores sociais, semelhantemente ao que faz Nietzsche quando se refere à inversão dos 

valores. Ambos os pensadores dão margem para se entender que, durante a Modernidade, os 

burgueses inverteram os valores humanos a seu interesse econômico, por meio da violência 

social e da exploração dos seres humanos dominados, fossem eles escravos, proletários ou 

pequeno-burgueses. 
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A repressão ditatorial na Argentina dá mostras desse processo no Cone Sul durante o 

século XX, pois a burguesia do país consolidava valores que lhe interessavam através da 

violência imposta às classes economicamente inferiores e à pequena classe média, de onde se 

originou boa parte da resistência ao sistema. Tal situação desemboca na teoria freudiana, 

especialmente nos conceitos de consciente, princípio de realidade, Eu e Supereu. Há uma 

formação violenta de consciência no contexto argentino dos anos 1970, a ditadura ceifou 

milhares de vida para criar uma consciência capitalista; o princípio de prazer da maior parte 

do povo foi castrado, e, em seu lugar, se impôs um duro princípio de realidade que exigia até 

a abstenção das necessidades básicas, como alimentar-se, de forma que muitos cidadãos 

tiveram de acionar com mais intensidade os mecanismos do supereu, caso contrário, suas 

vidas lhes seriam tiradas. 

De posse dessas informações, percebe-se nos elementos paratextuais de La pasión 

según Trelew o distanciamento da ficção e seu comprometimento com a revisão da história. 

Lidando com implicações ideológicas, a conferência de imprensa, a entrevista e os 

documentos, até então analisados, colocam em diálogo os discursos da historiografia e da 

narrativa ficcional. A história oficial é posta em xeque quando esse aparato paratextual dá 

guarida a vozes caladas ao longo do tempo, gerando mudanças de paradigmas que, conforme 

Nietzsche, se fazem entender por uma transvaloração e, segundo Marx, pelo desvelamento da 

ideologia dominante. Além disso, o paratexto e o texto em vista assinalam-se fortemente pela 

articulação de experiências de vidas exemplares que os inserem no espaço biográfico, assunto 

a ser logo tratado. 

 

2.2 O testemunho no espaço biográfico 

 

A literatura de testemunho articula versões subalternas da história, em procedimento 

que se dispõe trazer a lume os fatos anteriormente ocultados por relações de força. Partindo 

do pressuposto de que a história muitas vezes se constitui como uma construção violenta, e de 

que à narrativa oficial subjazem múltiplas versões silenciadas, o testemunho viabiliza romper 

com a dominância das narrações oficiais. O gênero se pauta na investigação e divulgação de 

informações não oficiais, no entanto, portadoras de uma verdade, expressa na articulação do 

discurso das testemunhas, que vivenciaram determinados fatos históricos, mas tiveram seus 
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discursos interditos. A memória dessas pessoas continuou viva, e seguiu de forma subterrânea 

até encontrar meios de fazer-se ouvida na sociedade. Por isso, o testimonio “exercita o ofício 

ficcional de lembrar, revelando o papel inevitável das artes como sendo o de traduzir em 

discurso estético acontecimentos que resistem à apreensão [...] da história” (CUNHA, 2011, 

p.73).  

Assim, a dicotomia que destinava à memória um lugar subalterno em relação à história 

é ultrapassada:  

 

 

Não se trata de reivindicar a memória contra a história, mas de reconhecer 

suas diferenças fundamentais e, também, de mostrar a relação que as une. 

Com efeito, é no testemunho da memória, na recordação da testemunha, que 

a história encontra a certeza na existência de um passado que foi, que já não 

é mais e que a operação historiográfica pretende representar adequadamente 

no presente (CHARTIER, 2011, p. 117).   

 

 

Roger Chartier utiliza o termo “representar”, contemplando a possibilidade de pensar a 

história também como representação, ou seja, como uma tentativa de aproximação da 

realidade por meio da linguagem e, logo, sujeita a todas as implicações discursivas e 

ideológicas que norteiam tal processo. A relação da memória com o passado seria mais 

autêntica do que a verificada na própria história, pois é na recordação da testemunha que essa 

área do conhecimento logra sua certeza em um passado real e não apenas discursivo.  

É possível ver nos atos memorialísticos uma reconstrução engajada do passado, já que 

sua utilização pelos grupos marginalizados reivindica o reconhecimento a uma identidade, ao 

mesmo tempo, exige um espaço de voz, trazendo à tona os modos por meio dos quais a 

periferia apreende a realidade. Colocada num patamar de resistência ou subversão pelo 

atributo político aí implicado, a memória se converte em arma apontada contra a 

homogeneização da história oficial, a fim de (re)configurar cidadanias, identidades e 

subjetividades apagadas por processos tradicionais de construção historiográfica. 

A memória nunca é desinteressada, mas visa à síntese entre passado e presente, 

buscando a reformulação do futuro, e se coloca como uma força que pressiona a historiografia 

a não: 

 

 

Ignorar os esforços que trataram, ou tratam, de fazer desaparecer não apenas 

as vítimas, mas também a possibilidade de que suas exigências sejam 
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lembradas. Nesse sentido, a história nunca pode esquecer os direitos de uma 

memória que é uma insurgência contra a falsificação ou a negação do que 

foi. A história deve reagir a tal pedido e, com sua exigência de verdade, 

apaziguar, tanto quanto possível, as infinitas feridas que trazem ao nosso 

presente um passado muitas vezes injusto e cruel (CHARTIER, 2011, p. 

123). 

 

 

Nesse ponto da discussão, situam-se as considerações de Hugo Achugar (2006, p. 27) 

no que tangem ao balbucio teórico da América Latina e a seus direitos de memória. O 

pensador uruguaio defende que o lugar, ou melhor, o posicionamento discursivo do 

continente, como resultado da colonização, sempre foi dado a partir de fora. Por conta disso, 

seu passado, suas memórias e sua história parecem ter sido inventados pelo centro 

colonizador e, não obstante passarem tantos anos da independência, tal relação ainda se 

mostra existente, assim como o lugar destinado ao discurso latino americano é o do Outro.  

O significado que esse termo possui para Achugar é repleto de implicações: o Outro é 

aquele que tem suas especificidades negadas pelo discurso oficial, seu lugar é inventado, não 

tem o direito de se narrar, além de ser impelido a comungar um conjunto de representações 

que nega sua existência a todo momento. Qualquer tentativa de resistência é algo bastante 

problemático, pois, se o discurso do Outro não se faz reconhecido como estruturado, consiste 

antes de tudo em balbucio. 

Utilizando-se da peça shakespeareana Próspero e Caliban como alegoria, o intelectual 

uruguaio alerta para a existência dos modos “prosperiano” e “canibal” de teorizar. Situando a 

América Latina longe dos domínios do primeiro modo, demonstra as estruturas que, 

subjazendo à construção do conhecimento, “forçam” o continente a adotar um modelo de 

representação pensado para outro modelo de literatura: o europeu. Achugar considera que tal 

procedimento é uma forma de colonialismo cultural, originário das mesmas fontes do 

colonialismo político, econômico e militar. Dessa maneira, as categorias de análise 

propagadas por tal sistema de literatura, principalmente as que aspiram à universalidade, são 

falsas, visto que toda a teoria literária é a teoria de uma literatura específica. Logo, a teoria 

literária europeia não pode representar adequadamente a literatura latino-americana. 

Se a historiografia ocidental, de cunho eurocêntrico, narrou a América Latina por 

muitos séculos e, sabendo-se que o contato entre europeus e americanos deu-se no terreno do 

litígio, da disputa por territórios (muitas vezes, do conflito armado e da disputa colonial), 

dentro do qual os latino-americanos amargaram derrotas, a narração dos fatos seguiu quase 
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sempre a visão do vencedor. Aos perdedores, coube adequação ao lugar, ao passado e às 

memórias inventados pelo grupo vitorioso, mas estas não foram apagadas. Para usar um termo 

de Michael Pollack (1989), tornaram-se subterrâneas, ou seja, continuavam existindo por 

baixo da pressão e das violências. 

Os grupos que promoveram a independência política da América no século XIX 

compactuavam de uma ideologia eurocêntrica. Prova disso foi a exclusão das minorias 

étnicas, raciais e de gênero do processo de participação política. Os herdeiros ideológicos dos 

que vieram se mantendo no poder conduziram ditaduras por meio das quais, uma vez mais a 

golpe de violência, tentavam manter o mesmo status quo. Logo, se o continente busca nessa 

nova era histórica, como diz Said (2004, p. 53), para afirmar seu discurso e sua identidade em 

relação à hegemonia ocidental, deve em primeiro lugar buscar uma retratação histórica. Isso 

consiste em revisar o passado, como vem fazendo a Argentina recentemente ao condenar os 

generais responsáveis por genocídio e outros crimes contra a humanidade, fatos que não se 

adequariam à lógica racionalista da representação ocidental. Em tais circunstâncias, os países 

latino-americanos assistem à proliferação de narrativas que se inserem nas rasuras do discurso 

oficial e o fragmentam, tais como as expressões carcerárias e as escritas de resistência à 

colonização. Outro modo pelo qual tentam encontrar seu espaço de voz e as categorias 

próprias para análise na segunda metade do século XX chama-se literatura de testemunho.  

As experiências traumáticas que marcaram o século XX e desafiaram tanto a 

representação literária quanto a historiografia exigiram uma nova forma de representação; ou 

melhor, um gênero que as representasse narrativamente, ao mesmo tempo em que não as 

rarefizesse na ficção, bem como promovesse uma revisão da história. O testemunho deu 

resposta a essa demanda, por conciliar a desproporção entre imaginação, fato e evento. Nota-

se uma nova ética de representação: a obrigação moral de narrar é confrontada com a 

impossibilidade de fazê-lo.  

Desse esquema, não fogem nem o testemunho com testis – a narração de quem passou 

pelo trauma, de quem viu de perto a morte – ou supertis – o testemunho daquele que, a certa 

distância, acompanhou os fatos, reuniu provas documentais e revela ao mundo os 

acontecimentos. Ao último, a tarefa se torna ainda mais difícil, pois, ao contrário do primeiro 

(que presenciou os acontecimentos e os guarda em sua memória), não dispõe senão do relato 

das testemunhas oculares, dos documentos e da interpretação que faz desses indícios. O ponto 
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crucial entre realidade e ficção, do mesmo modo, entre linguagem referente e conotativa, se 

lhe mostra mais agudo. 

A literatura de testemunho se move em espaços distintos, os quais exigem discussões 

também diferenciadas. O primeiro é o contexto europeu do Pós-Guerra, o relato testemunhal 

se vincula à crítica psicanalítica e às teorias de base europeia, tecidas em torno da Zeugnis,
9
 

abordagem das experiências do holocausto judeu (Shoah). Entre as especificidades que 

norteiam o testimonio, termo que, em língua espanhola, equivale a testemunho, encontra-se o 

fato de situar-se estritamente no campo teórico latino-americano. O continente encontra nesse 

gênero, diferenciado do modelo mimético europeu, a possibilidade de articular discursos 

próprios, utilizar categorias autônomas, esboçar sua historiografia, construir novas cidadanias, 

identidades independentes e, o mais importante, contribuir a uma teoria comprometida com 

suas especificidades. 

O segundo espaço pelo qual se move a literatura de testemunho – do testimonio latino-

americano – viabiliza duas acepções, surgidas em distintos momentos, e comprometidas com 

círculos teóricos diferentes, mas que dialogam quanto à estrutura da narrativa e ao tema 

abordado. A mais recente surgiu na década de 80 do século XX, tornando-se evidente com o 

testemunho de Rigoberta Menchú, guatemalteca, ativista política, que narra em primeira 

pessoa a violência contra as minorias na Guatemala. Segundo Valéria de Marco (2004, p. 46), 

essa acepção volta-se exclusivamente para a literatura hispano-americana e tem sido 

desenvolvida no espaço universitário norte-americano ou em áreas a ele vinculadas e faz 

fronteiras com os estudos culturais.   

Outra concepção de testemunho vinculada ao espaço latino-americano, ao contrário da 

anterior, desenvolve-se no circulo teórico latino americano desde o início da década de 1970. 

As produções textuais que desencadeia, “a partir de múltiplas combinações de discursos 

literários, documentais ou jornalísticos, registram e interpretam a violência das ditaduras da 

América Latina durante o século XX” (DE MARCO, 2004, p. 46). Essa ideia de testimonio, 

aqui privilegiada, situa-se também no espaço biográfico, embora se distancie das formas 

canônicas de apresentação do discurso biográfico, tais como vêm se tornando conhecidas 

desde o século XVIII. 

                                                           
9
 Narrativa testemunhal desenvolvida nos círculos teóricos alemães, pensada a partir de discursos que cruzam a 

teoria literária, a disciplina histórica e a teoria psicanalítica (Cf. DE MARCO, 2004). 
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O fato de a narrativa de testemunho se afastar das formas consagradas da biografia não 

lhe exclui o caráter vivencional, pois, segundo Leonor Arfuch (2009, p.115), o espaço 

biográfico é visto como “um horizonte de inteligibilidade para interpretar sintomaticamente, 

certas tendências que operam na (re)configuração de subjetividades contemporâneas”. O 

gênero mostra-se como uma instância por onde identidades narradas pelo centro hegemônico 

de poder ganham seu espaço de voz independente e têm a chance de mostrar suas 

especificidades. Invertendo a lógica de se contar as histórias desde a ótica central, agora é a 

periferia que passa a narrá-las para o centro. 

A autora esclarece que gêneros textuais como as histórias de vida e o testemunho, 

centrados na experiência pessoal de sujeitos, nem tão somente célebres, mas também comuns, 

não se fazem de forma alguma alheios ao espaço biográfico, pois se utilizam da voz de uma 

testemunha privilegiada, essencial à construção da memória, cuja vida está ligada à dos outros 

membros do grupo social; seu relato de vida, embora individual, comporta-se como narração 

plural onde é possível observar as identidades que formam a coletividade. No testemunho, 

portanto, a história de uma vida toca a das outras e lança à luz todas as vozes subalternas, 

tornando possível 

 

 

[...] marcar a relação entre o social e o individual, não como polo antitético, 

mas como dois momentos em perpétua duração: se apenas somos em relação 

com os outros pouco haverá de verdadeiramente individual em uma 

biografia, a trama será indissociável do meio, do grupo, da comunidade 

(ARFUCH, 2009, p. 120). 

 

 

Tais esclarecimentos abrem caminho para se entender o testemunho como um gênero 

que estabelece diálogo não só entre jornalismo e literatura, mas também com outros tipos de 

texto; pode ser escrito em primeira pessoa, no caso, pela testemunha que vivenciou o trauma, 

ou em terceira, por alguém que testemunhou os eventos a certa distância e os narra com 

provas documentais, sem extraviar-se do caráter verdadeiro que os implica. Tomando de 

empréstimo a definição de Valéria de Marco (2004, p. 50): 

 

 

O testemunho difere da reportagem porque ele é mais extenso, trata com 

mais profundidade seu tema, deve apresentar uma qualidade literária 

superior e não é efêmero como a reportagem que se vincula à publicação em 

veículos periódicos. Distingue-se da narrativa ficcional, porque descarta a 

ficção em favor da manutenção da fidelidade aos fatos narrados. Afasta-se 
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da prosa investigativa, na medida em que exige o contato direto do autor 

com o ambiente, fatos ou protagonistas que constituem sua narração. O 

testemunho é diferente da biografia porque, enquanto esta escolhe contar 

uma vida por seu interesse de caráter individual e singular, aquele reconstitui 

a história de um ou mais sujeitos escolhidos pela relevância que eles possam 

ter num determinado contexto social. 

 

 

O mencionado gênero tem na memória o suporte para rever pontos cegos da 

historiografia, porém, vê-se confrontado com os limites da linguagem. A testemunha se 

percebe constrangida a narrar, isto é, a utilizar a linguagem e a imaginação, ao mesmo tempo 

em que mantém compromisso radical com a veracidade dos fatos. Exigem-se ao máximo as 

possibilidades da linguagem, que tem de atingir a totalidade dos fatos enquanto é ameaçada 

constantemente pela possibilidade de ficcionalizá-los. Por isso, a necessidade de se repensar 

cânones literários se faz imperiosa nesses tipos de texto. 

Quem lança tal desafio é a periferia, o que representa mudança radical para a história e 

a teoria da literatura. Na América latina, o testemunho problematiza a história das 

importações literárias; oferece ao continente a possibilidade de construir conceitos a partir de 

lógicas específicas, libertando-o de pautar-se em critérios criados externamente. Do mesmo 

modo, o anseio de democratização na produção do saber é alcançado; culturas ágrafas, não 

letradas, ou analfabetos, que não tinham suas especificidades reconhecidas por estarem 

afastados da sociedade da escrita, ganham direito à voz mediante a transcrição de seus 

discursos para os círculos de conhecimento.  

Os discursos construídos a partir de espaços externos ao poder constituído assim se 

inserem numa plataforma de diálogo com a cultura dominante. Em La pasión según Trelew, 

por exemplo, as letras das canções, proferidas no protesto contra o regime, e encontradas tanto 

no corpo do relato – capítulos 11, “En estado de comuna” (p. 186) e 12, “Los días siguientes” 

(p. 195-208) –, quanto em seu paratexto, na seção “Apendice de documentos” (p.213-258), 

subseção “Canciones” (p. 257-258), dão mostras da contrarrepresentação e da inserção de 

discursos silenciados, conforme é comum no gênero em questão.  

Entre os dias 11 e 15 de outubro de 1972, os habitantes de Trelew, em vigília no teatro 

Espanhol, improvisaram canções que tomavam músicas conhecidas por fundo, a fim de 

protestarem contra a ditadura militar. Uma letra contesta abertamente o regime: “[...] a 

ditadura milica/tem que terminar/Mesmo que tragam seus fuzis/vamos botar pra quebrar [...]” 
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(p.257).
10

 Outra ameaça os oficiais pelos crimes praticados: “[...] oficiais, oficiais/da base 

aeronaval/os homens que fuzilaram/logo vão ressuscitar” (loc. cit.).
11

 A canção que toma por 

base uma toada da Guerra Civil Espanhola incentiva a luta popular, desta forma: “[...] Todos 

devemos lutar/para libertar os presos/ e pela reforma agrária/pelo poder popular/pelo poder 

popular/ e se as forças armadas não nos deixam respirar/a derrubá-las lutando/a derrubá-las 

lutando/pra sempre sem descansar [...]” (p. 258).
12

  

A canção “La carta”, da chilena Violeta Parra, foi interpretada com respeito quase 

total à letra original; a paródia é feita em poucos trechos, como o seguinte: “[...] de nos atacar 

com as PAM [tipo de metralhadora] e matar a sangue frio/a quem não possui defesa com suas 

mãos no vazio/a carta que me mandaram não pede resposta, não/eu peço que se divulgue a 

toda população [...]”.
13

 A paródia se expressa através do uso de elementos do contexto 

ditatorial argentino, como as metralhadoras PAM quando, na música original, utiliza-se o 

termo trabuco. Do mesmo modo, os argentinos acresceram a palavra “não” à frente da 

passagem do texto-fonte que diz “a carta que me mandaram me pede resposta”, como se 

aludissem a sua atitude altiva de desrespeitar a censura e outras imposições do regime. 

No dia 18 do mesmo mês, os protestos surtiram efeito e o regime libertou os presos 

políticos. O episódio é descrito no capítulo “Los días siguientes” (p. 195-208) e se mostra 

relevante por expor um momento da luta popular em que a sociedade civil vence a força da 

ditadura militar. Martínez narra aí uma vergonhosa derrota do regime ditatorial; a 

superioridade bélica da ditadura não é páreo à vontade popular. Já na subseção “Una 

encuesta” (p. 241-250) do conjunto paratextual “Apendice de documentos”, o narrador traz as 

declarações dos presos políticos ao jornal El Chubut, após sua liberação em 18 de outubro de 

1972. 

Esse diário realizou, então, uma entrevista com alguns deles; foi-lhes entregue um 

questionário com quatro perguntas, a saber, como foram tratados, que impressão tiveram da 

luta popular, como se sentiram ao chegar e as histórias que tinham a contar. Todos foram 

unânimes em afirmar a inexistência da tortura física, e a prática constante da tortura 

psicológica, conforme se nota na fala de Elisa Martínez, uma das detidas: “O que quero frisar 
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 […] La dictadura milica/se tiene que terminar./Aunque vengan con fusiles/los vamos a reventar. 
11

 […] Oficiales, oficiales/de la base aeronaval,/los hombres que han fusilado/están por resucitar. 
12

 Todos debemos luchar/por liberar a los presos/y por la reforma agraria/por el poder popular/por el poder 

popular/y si s fuerzas armadas/no nos quieren aflojar/las sacaremos luchando/las sacaremos luchando/por 

siempre sin descansar. 
13

 […] de atacarnos con las PAM y matar a sangre fría/a quién defensa no tiene con las dos manos vacías. /la 

carta que me mandaron no quiere contestación/yo pido que se propague por toda la población […]. 
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é a tortura psicológica que sofremos” (p. 241).
14

 As versões de Beltrán Mulhall, Orlando 

Echeverría, Encarnación de Muhall e Sérgio Maida, também detidos e liberados, confirmam a 

versão da primeira entrevistada, de que, realmente, os entrevistados não foram alvo de 

agressões físicas enquanto estiveram presos, mas às vezes, a tortura psicológica se fazia sentir 

fisicamente.  

Orlando Echeverría contou que teve o cabelo cortado na penitenciária de Villa Devoto, 

ato que culminou numa sequencia de agressões à sua dignidade, a começar pela violação de 

seu domicílio ainda de madrugada e sua prisão totalmente arbitrária. Beltrán Mulhall relatou 

ter permanecido em pé e sem comer nada das oito até às onze da manhã, quando lhe serviram 

um sanduíche e ofereceram um banco de madeira para sentar. Os detidos não podiam 

conversar; ele mesmo foi ameaçado de perder o assento caso voltasse a falar com um de seus 

amigos, também preso.  

Segundo Elisa Martínez, a sensação de insegurança invadia cada um dos detidos, pois, 

além de não saberem por que haviam sido presos, nenhuma informação lhes era oferecida e, 

quando tiveram oportunidade de conversar com o diretor do presídio, ouviu apenas que foram 

detidos por ordem do poder executivo. Sergio Maida contou que o tratamento dado aos presos 

políticos era de total restrição e isolamento. Ao contrário dos presos comuns com direito a 

recreio, a assistir à televisão e a praticar esportes; os detidos à disposição do poder executivo 

eram proibidos até de conversarem entre si.  

Esses cidadãos tiveram sua dignidade pisoteada, suas esperanças eram ameaçadas 

constantemente pelo medo de permanecerem presos por muito tempo sem nenhuma chance de 

defesa, já que o regime não tinha a justiça por guia. No entanto, a reação favorável dos 

habitantes de Trelew os encheu de ânimo. Muhall admite que o levante popular da cidade 

patagônica foi responsável por retirá-lo do cárcere enquanto Sergio Maida afirma que a 

manifestação não serviu apenas para retirar os detidos da prisão, e sim, para mostrar ao 

regime que a Argentina não suportava mais as arbitrariedades praticadas pelo militares. 

Trelew havia sido o primeiro lugar em que esse sentimento se manifesto; por isso, se 

constituía em modelo para outras lutas populares. 

As informações prestadas por Elisa Martínez, Beltrán Mulhall, Orlando Echeverría, 

Sergio Maida e Encarnación de Mulhall significam a ascensão de vozes marginais aos espaços 

de poder constituído. O testemunho, veículo responsável pela articulação de seus discursos, 
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 Lo que quiero remarcar es la tortura psicológica que tuvimos. 
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marca-se dessa forma como um gênero democrático, aceptor de interpretações não oficiais da 

história e promotor da emancipação de vozes subjulgadas. Esse traço peculiar se nota na 

fragmentação dos critérios anistóricos, esteticamente invariáveis e subjetivamente escolhidos 

do cânone literário, representando a luta popular e resistente ao autoritarismo. Além de 

mobilizar uma série de forças que impulsionam a troca social, o gênero relê e revisa os 

critérios de escolha que tornam clássica uma determinada obra, bem como problematiza 

aqueles aspectos ideológicos implicados na intencionalidade do discurso literário (Cf. 

MORAÑA, 1993-4, p. 486).  

Trata-se de uma espécie de literatura engajada que visa ao cumprimento de uma 

responsabilidade, a qual não é senão a abordagem de questões até então subjugadas pelas 

formas tradicionais de representação. Nela, verdade e ficção coincidem na zona franca da 

escritura, em operação transgressiva que reformula as noções de poder: 

 

 

A história literária tradicional constituída por ‘grandes nomes’ ou grandes 

textos paradigmáticos se fragmenta e se recompõe para dar lugar aos 

múltiplos rostos, vozes e discursos conjunturais e heterogêneos propostos 

para uma narrativa que evoca ao mesmo tempo as origens históricas e 

poéticas da América hispânica, se afinca no presente de seus conflitos e se 

projeta até o futuro possível das culturas nacionais do continente marcados 

pela marginalização de vários setores e os discursos alternativos que geram 

suas lutas reivindicatórias e políticas (MORAÑA, 1993-4, p. 487). 
15

  

 

  

O testemunho traz à tona aqueles discursos, rostos e vozes que a história e a teoria 

literária hispano-americanas, regidas pela ideologia burguesa e eurocêntrica, mantinham 

excluídos. Nesse ponto, situa-se a primeira reformulação do poder proposta pelo gênero: 

quando a hermeticidade da teoria literária cede espaço para discutir a legitimidade de seus 

próprios padrões e categorias. É de se esperar que qualquer forma de representação disposta a 

abordar de alguma forma os conflitos que assolaram o continente latino-americano seja alvo 

de reação violenta do bloco de poder que determina a qualidade literária, mas é possível então 

fragmentá-lo.  
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 La historia literaria tradicional constituida por ‘grandes nombres’ o grandes textos paradigmáticos se 

fracciona e se recompone para dar cabida a los múltiples rostros, voces y discurso coyunturales y heterogéneos 

propuestos por una narrativa que evoca a la vez los orígenes históricos y poéticos de Hispanoamérica, se afinca 

en el presente de sus conflictos y se proyecta hacia el futuro posible de las culturas nacionales del continente, 

marcadas por la marginalización de vastos sectores y los discursos alternativos que generan sus luchas 

reivindicatorias y políticas. 
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No testemunho em análise, Gustavo Peralta e Isidoro Pichilef revelam o caráter 

emancipatório do gênero. As faces e falas desconhecidas, das quais trata Moraña, ganham 

visibilidade em seus relatos, respectivamente dispostos entre as páginas 209-212, no corpo da 

narrativa, e 253-256 do paratexto, no penúltimo item do “Apendice de documentos”. O 

primeiro sujeito era militante da organização Montoneros,
16

 por isso, mais resistente aos maus 

tratos da prisão: “[...] entre essas quatro paredes sujas estava meu lugar de luta” (p. 209-

210).
17

 Seu discurso apresenta certo desdém e desprezo pelas instalações militares e pelos 

oficiais responsáveis pela segurança do local, como ao ironizar a noção de higiene aplicada 

nas penitenciárias, a qual não passava de um corte de cabelo. Ele relata que as celas eram 

precárias, havia goteiras por toda a parte, que improvisou um copo com o papel alumínio de 

seu pacote de cigarros para recolher pingos da chuva e saciar a sede mais aguda até lhe 

servirem água durante o almoço.  

Observa-se um alto grau de politização no militante, principalmente quando se refere 

às práticas abusivas do regime militar, por exemplo, a lei 19.863, que estabelecia o máximo 

isolamento dos presos políticos, mantendo-os em celas individuais e permanentemente 

fechadas, proibindo-os até o banho de sol. Um dos últimos presos a ser liberado, ele passou 

quinze dias no cárcere; atribui essa demora ao comunicado emitido por uma rádio em Buenos 

Aires, que o acusava de cúmplice na fuga dos guerrilheiros da prisão de Rawson. Quando 

interrogado na prisão sobre o assunto, respondeu o óbvio, aquilo que a mídia já havia 

divulgado e era do conhecimento de todos. As manifestações em Trelew, embora 

enfraquecidas, não acabaram enquanto o militante se encontrava preso. Sua liberdade foi 

calorosamente comemorada no aeroporto e na praça principal da cidade.  

Isidoro Pichilef, ao contrário de Gustavo, não possuía militância política, razão pela 

qual, o cárcere lhe foi mais sofrível. A inserção de seu nome na lista dos procurados pelo 

regime se deu por conta de sua participação na comissão de solidariedade aos guerrilheiros 

presos em Rawson. Acordado às cinco da manhã pela polícia militar, foi levado à prisão de 

Villa Devoto, mesmo sem haver provas que o incriminassem. Perguntado pelos militares a 

que partido pertencia, respondeu a verdade: nenhum. Foi então obrigado a filiar-se a um 

partido conservador. Na prisão, cortaram-lhe o cabelo e procederam com o tratamento 
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 Organização político-militar que atuou na Argentina dos anos 1970 sob a forma de guerrrilha urbana, oriunda 

da convergência entre as formulações marxistas e o discurso cristão católico da igreja do terceiro mundo. 

Designada com um nome que faz referência às montoneras gauchas do século XIX, responsáveis pela luta 

sindical e nacionalista na Argentina do século XIX. 
17

 […] entre esas cuatro paredes sucias estaba mi lugar de lucha. 
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habitual aos presos políticos. Quando libertado, recebeu apenas a passagem de volta de 

Buenos Aires a Trelew, de modo que precisou recorrer a uma de suas irmãs, residentes na 

capital argentina, a fim de arrumar dinheiro para outras necessidades impostas pela viagem. 

A diferença entre os dois relatos reside na consciência de cada personagem a respeito 

da situação política da Argentina. Talvez por isso, Martínez tenha preferido utilizar o discurso 

de Peralta no corpo da narrativa, pois trazia certas especificidades inexistentes no de Pichilef. 

Aquele sabia das práticas do regime contra os presos políticos e havia se preparado para 

possíveis consequências inerentes à militância política, como prisão, tortura, perseguição e até 

assassinato. Ademais, descreveu com maior riqueza de detalhes as condições a que foi 

exposto. Ao contrário, Pichilef não desconfiava que sua compaixão para com os prisioneiros o 

levaria à cadeia. Somente quando regressou do cárcere, tomou consciência do tamanho da 

estrutura repressora em vigor na Argentina e do quanto era preciso lutar: “Fui ao teatro, onde 

tive a maior emoção de minha vida. Ali compreendi que a luta mal começava” (p. 256). 
18

  

A preocupação de narrar o popular a partir de formas culturais institucionalizadas, a 

legitimação dos discursos não dominantes, sua funcionalidade e articulação nos variados 

níveis da sociedade civil, bem como a necessidade de historiar o conceito de cultura nacional 

a partir dessas variantes, são algumas das principais propostas do testemunho. Afinal, as lutas 

reivindicatórias das minorias na América Latina, dentre as quais podemos situar os 

homossexuais, os indígenas, as mulheres, os negros e as vítimas das ditaduras, subjazem à 

violência de Estado e à negligência típica do modelo mimético de representação na literatura 

ocidental.  

Assim, os protagonistas do testimonio se distanciam do entendimento aristotélico, já 

que em enunciados desse gênero não há apenas um herói, o tipo superior de ser humano é 

primeiramente ultrajado pelo Estado, que deveria representá-lo. Esse ser vilipendiado desafia, 

então, a violência institucional, em característica que o insere na moral de senhor de 

Nietzsche, pois ele é forte o suficiente para burlar as barreiras repressoras das estruturas 

propagadoras da moral de escravo e devolver a violência recebida. Quanto às formulações 

nietzscheanas, observa-se em La pasión según Trelew uma tentativa constante para 

transvalorar os valores invertidos pela metafísica ocidental. Mesmo o discurso cristão 

utilizado pelo grupo guerrilheiro Montoneros não possui a fraqueza que Nietzsche denuncia 
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 Me fui al teatro donde tuvo la mayor emoción de mi vida. Ahí comprendí que la lucha recién empezaba. 
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dessa religião, pois seus integrantes não ficam passivos à violência de Estado, mas agem 

contra essa instância devolvendo a violência recebida.  

Utilizando-se das categorias freudianas, pode-se dizer que as pessoas citadas no relato 

testemunhal dão vazão a seus impulsos inconscientes e não se deixam forjar pela violência 

imposta; suas consciências encontram-se libertas dos elementos de coerção social 

administrados, de modo que seus supereus não lhes censuram as práticas violentas dirigidas 

aos agentes da ditadura. Por sua vez, a tentativa de construir uma sociedade isenta das 

relações econômicas de exploração (o “Socialismo Nacional”, tipo de prolongamento do 

peronismo) faz dos guerrilheiros, em parte, construtores de uma moral e de valores sociais. A 

tentativa de formar uma sociedade isenta das relações econômicas de exploração (via 

“Socialismo Nacional”, tipo de prolongamento do peronismo) faz dos guerrilheiros, em parte, 

construtores de uma moral e de valores sociais distanciados da lógica econômica burguesa, 

mas ainda ligados à tradição ocidental por meio do envolvimento das organizações com as 

proposições marxistas e, no caso dos Montoneros, pela junção entre marxismo e cristianismo 

católico. 

Composto por criollos e imigrantes europeus com experiência no sindicalismo, o 

grupo se identificava com certa tradição nacional, perceptível na designação do grupo, que 

fazia referência às montoneras gauchas do século XIX. Após a renúncia forçada de Perón em 

1955, a organização empreendeu uma resistência violenta ao governo militar recém 

instaurado. Não vendo saída política para a Argentina dentro do sistema capitalista, a ideia 

norteadora dos montoneros seria a construção de uma pátria socialista (Cf. SARLO, 2005a, p. 

271-284). Essa tendência os aproximava das experiências comunistas russa e chinesa, bem 

como da linha trotskysta seguida pelo ERP, contudo, a experiência revolucionária mais 

animadora para os militantes argentinos havia sido a cubana, isto é, uma tendência latino- 

americana mais próxima de suas especificidades. 

A situação histórica, política e econômica argentina nos anos 1970 despertava a 

indignação de vários setores sociais, o que permitiu sua cooptação pelos grupos de extrema 

esquerda, porém, ao mesmo tempo em que essas organizações cresciam em contingente, 

também fragmentavam seus interesses, que variavam desde a justiça social, passando pela 

liberdade política até à independência econômica. Assim, os grupos de guerrilha não eram 

formados somente por proletários, mas também por membros das classes abastadas e pela 

nova classe média, o que desestabiliza a clássica ideia de luta de classes (burguesia x 
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proletariado; dominantes x dominados), mas não deixa de encontrar respaldo nas formulações 

de Marx, bem como nas considerações de Freud e Nietzsche.  

Assim, a América Latina adapta a tradição ocidental a suas especificidades, não a 

admitindo como verdade inquestionável e, pelo testimonio, se compromete com a 

possibilidade de dar expressão a culturas orais ou de pequena inserção no universo escrito. 

Impreterivelmente, necessita-se da intermediação de um narrador de ofício que, entretanto, 

subsiste apenas de forma residual no relato, comportando-se como um canal transmissor do 

discurso verbalizado do sujeito testemunhal. Igualmente, esse relato dá suporte a construções 

identitárias a partir da própria comunidade de vida e discurso, através de elementos recolhidos 

das memórias que, tendo passado como subterrâneas durante a maior parte da história, 

encontram um espaço propício para seu florescimento.  

O discurso testemunhal deve ser pensado enquanto “coalizões solidárias de 

identidades diferentes que se correspondem num sujeito plural” (PENNA, 2003, p. 316). Se o 

“eu” é porta-voz de vários estratos identitários e tem responsabilidade com todos eles, a 

permanência ou o desaparecimento das demais identidades depende do relato de quem se faz 

porta-voz da comunidade. No entanto, o agrupamento das diferenças não as anula; transpô-

las, como acontece em outros gêneros nos quais um se anula em detrimento ao outro, seria já 

impossível porque ambos jamais podem se colocar em lugar do outro. A força do relato 

decorre de sua recusa a essa transposição, por isso, as identidades articuladas em seu interior 

se apresentam de forma irrepresentável. 

Nem sempre o testemunho se tece pelo discurso de apenas um porta-voz. Por exemplo, 

Tomás Eloy Martínez não sofreu na pele toda a violência dos fatos relatados em La pasión 

según Trelew. Tampouco poderia recolher a voz dos guerrilheiros mortos, portanto, a única 

forma de manter compromisso com a realidade seria por meio de documentos e testemunhos 

de terceiros. Isso não inviabiliza a proposta do gênero, de trazer a lume as práticas reais de 

violência negligenciadas pela historiografia oficial ou pelo discurso literário canônico. Afinal, 

se as vidas narradas são exemplares e seus discursos, representativos da comunidade, as vozes 

dos assassinados, impedidas de se manifestar, ecoam no relato das testemunhas. 

O relato de Martínez, porém, não estagna nas mencionadas características nem nas 

vítimas postas em fila às três e meia da manhã e alvejadas com metralhadoras no complexo 

penal de Rawson. Dentre as testemunhas, há aquelas que presenciaram a violência, que viram 

a morte de perto. Seus discursos também são transcritos em perfis que se revelam como testis 



70 

 

 

 

e supertis; quer dizer, são ao mesmo tempo testemunhas oculares e sobreviventes da cena 

traumática. O jornalista argentino transcreve para os círculos letrados o discurso do excluído 

político, mas ao contrário do que ocorre em outros tipos de relatos testemunhais, as pessoas 

eram, em maioria, alfabetizadas; algumas delas, oriundas da classe média e da zona urbana, 

com acesso a bens culturais e de consumo, que abandonaram o conforto social para entrar na 

luta armada.  

O testemunho se constrói adentrando no espaço biográfico, segundo Leonor Arfuch 

(2010, p.60), constituído por “biografias autorizadas ou não, autobiografias, memórias, 

testemunhos [...]”. A estudiosa o considera como um lócus móvel de manifestação, não como 

macrogênero. Múltiplos gêneros e formas de narrar que o integram podem se expressar no 

cenário biográfico e preservar a liberdade formal. Isso é perceptível na literatura de 

testemunho, que possui a liberdade de articular experiências de vida e abordar fatos reais em 

seu enredo, ao mesmo tempo em que foge da hermeticidade da biografia clássica. A estudiosa 

considera que o ato de contar histórias ou experiências de vida, apesar das diversas maneiras 

por meio das quais se efetue, é comungado por gêneros e formas (auto)biográficos. 
19

  

Essa marca comum assenta as narrativas abrigadas no espaço biográfico, submetidas a 

certas regras compositivas que, em vez de dividi-lo, o ampliam:  

 

 

Ao que parece, os gêneros canônicos (biografias, autobiografias, memórias, 

correspondências) jogarão um jogo duplo, ao mesmo tempo história e ficção, 

essa última entendida mais como ‘invenção’ do que como obra literária 

integrando-se assim com esse estatuto, ao conjunto de obras de escritor – no 

caso de escritores- e operando simultaneamente como testemunho, arquivo, 

documento, tanto para uma história individual quanto de época (ARFUCH, 

2010, p. 117). 

 

  

A pergunta feita por Arfuch (2010, p.122) sobre o modo de abordar o quem do espaço 

biográfico e como se aproximar do entrecruzamento de vozes e eus desdobrados em você e 

outros, é respondida pelo testemunho, construído a partir da articulação de um eu coletivo. 

                                                           
19

 Conforme André Luis Mitidieri (2010), a biografia se concentra no resgate da singularidade de um périplo 

individual determinado, assinalando-se pela narrativa em terceira pessoa; enquanto gênero, assim como a 

maioria dos gêneros autobiográficos, a exemplo da autobiografia e do diário íntimo, instituiu-se a partir do 

século XVIII, quando se fez notar a consciência de uma personalidade em desenvolvimento. Esse traço passou a 

marcar gêneros que já existiam na Antiguidade ou nos tempos medievais, como as memórias e as confissões, 

respectivamente. Desde o mundo antigo, provêm formas (auto)biográficas, como os encômios e as vidas, que 

não atendem especificamente às configurações de um gênero estabelecido como tal. Formas autobiográficas e 

biográficas viriam a impregnar outros textos e/ou discursos, assinalando-os pelo diálogo e pelo hibridismo. 
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Deixando de se erguer de forma singular conforme a biografia canônica, histórias de vida aí 

se constroem enquanto coletividade. Assim, em  La pasión según Trelew, o combate ao 

regime de exceção levou guerrilheiros e habitantes da cidade patagônica a viverem episódios 

semelhantes. Os testemunhos dos guerrilheiros sobreviventes ao atentado na base Almirante 

Zar não destoam do relato de um cidadão sem experiência com armas. Apesar das várias 

maneiras de resistência, as histórias de vida daqueles coincidem em alguns pontos com as de 

seus familiares e demais cidadãos de Trelew, formando o eu coletivo comum ao gênero em 

vista.  

Célia Negrín, que não integrava nenhuma organização guerrilheira, passou a 

compartilhar indiretamente os horrores da ditadura quando um de seus irmãos foi detido em 

Rawson. Ela se torna um fio do circuito biográfico composto ainda por Carlos Maestro, pelo 

engenheiro Grattoni e por todas aquelas pessoas detidas e conduzidas a Buenos Aires desde 

11 de outubro de 1972. Histórias desse tipo montam uma rede que também se faz notar 

através das cartas trocadas entre os guerrilheiros e seus familiares, encontradas ao longo do 

corpus deste trabalho, por exemplo, nos capítulos 1, “Trelew” (p. 39-46); 3, “Dos historias” 

(p. 67-78) e seis, “La semana de vigília” (p. 105-120). 

Nesse capítulo, destaca-se um trecho da carta trocada entre a guerrilheira María 

Angélica Sabelli e a tia, no qual a primeira expressa sua emoção:  

 

 

Minha querida, acabo de receber tua carta, e queria estar contigo para 

demonstrar o que sinto. Não posso deixar de lê-la e chorar. É muito linda, 

nunca pensei que as palavras pudessem transmitir tanta ternura [...] Releio 

pela décima vez o que escreveste, e pela décima vez choro. Um abraço que 

dure até à próxima, espero ver-te em breve (p. 109-111). 
20

 

 

 

A militante demonstra ter esperanças de se livrar da prisão o mais rápido possível; o 

que não ocorreu, pois seria assassinada na base Almirante Zar dia 22 de agosto de 1972. 

Experiências dessa envergadura confirmam o testemunho como narrativa inserida no espaço 

biográfico, marcando-se por um eu coletivo realçado pelo caráter exemplar das vidas 

relatadas. Diversas histórias de vida se articulam no relato testemunhal em torno de um 

                                                           
20

 Mi querida. Acabo de recibir tu carta y quisiera estar con vos para demostrarte lo que siento. No puedo dejar 

de leerla y llorar. Es hermosísima. Jamás pensé que las palabras pudieran transmitir tanta ternura […] Releo 

por la décima vez lo que me escribiste e por décima vez lloro. Un abrazo que dura hasta la próxima. Espero 

verte pronto. 
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objetivo comum, traço que aponta à importância histórica de cada experiência de vida inscrita 

no corpo narrativo de La pasión según Trelew. 

 

2.3 Martínez, o escritor de vidas e as vidas escritas 

 

Os argumentos defendidos no último subcapítulo apontam à inserção do testemunho 

no espaço biográfico, verificado pelo tratamento dado às experiências das vidas exemplares 

que presenciaram fatos traumáticos, algum tipo de perseguição ou exploração. Daí que a 

presente subseção se paute na análise das experiências de vida das pessoas que resistiram à 

ditadura militar argentina na década de 1970, através da ação guerrilheira e de manifestações 

civis. Nesse conjunto, encontram-se tanto as pessoas apresentadas nas seções “Personajes por 

orden de desaparición” (p. 25-30), “Personajes que reaparecieron” (p. 31-32) e “Personajes 

en desorden de aparición” (p. 33-40) quanto Tomás Eloy Martínez, que se marca no relato 

testemunhal não só como sujeito produtor de La pasión según Trelew, mas também como 

narrador e testemunha.  

Torna-se necessário esclarecer que Martínez se graduou em Literatura Espanhola e 

Latino-Americana pela Universidade Nacional de Tucumán e se tornou mestre em Literatura 

pela Universidade de Paris VII. Devido a constantes perseguições políticas, vive grande parte 

da vida no exílio. Nos Estados Unidos, atua como professor das universidades de Maryland e 

Rutgers. Além de docente, é roteirista, crítico de cinema e escritor, mas se consagrou com o 

jornalismo. Sua vivência do levante popular de Trelew em 1972 e a produção narrativa sobre 

tal fato e outros, a ele relacionados, destacaram-no entre os melhores jornalistas do país; em 

contrapartida, transformaram-no em desafeto do regime ditatorial. Perseguido, exilou-se 

primeiro na Venezuela e só regressa à Argentina no final da década de 1980. 

Extraem-se alguns desses dados no parágrafo anterior da “Biografia”, localizada na 

última página (não numerada) de La pasión según Trelew. A presente subseção de análise tem 

por base alguns capítulos desse livro e outros componentes que, como aquele tipo de esboço 

biográfico sobre o intelectual argentino, formam seu paratexto. O estudo se articula à fortuna 

crítica acerca do relato testemunhal em grifo, pouca vasta, já que a maior parte dela se 

concentra em textos com os quais o autor ganha notoriedade e difusão, a exemplo daqueles 



73 

 

 

 

relacionados ao peronismo, especialmente, seus romances La novela de Perón (1985) e Santa 

Evita(1995).  

Privilegiam-se ainda as entrevistas que, ao lado dos escritos já definidos, se associem 

tanto às próprias experiências de vida do escritor em relação à ditadura militar argentina 

quanto às das pessoas narradas no conjunto assim estabelecido. Esse hipertexto firma uma das 

relações transtextuais que, segundo Gérard Genette (2007), se realiza na confluência de um ou 

mais escritos (texto B) com um hipotexto (texto A) no qual se enxertam de maneira distinta à 

do comentário, o qual se caracteriza por unir um texto a outro texto que fala dele sem citá-lo 

ou, ainda sem lhe dar nome.  

As informações contidas no paratexto que circunda a narrativa em análise e, por si, 

configuram também uma relação transtextual, tentam dar conta das lacunas do discurso 

oficial, colocando-se no presente dos conflitos ocorridos e recolhendo os discursos 

alternativos, fruto das lutas reivindicatórias e políticas. Através de tal procedimento, é 

possível situar os discursos que escapam à apreensão da literatura canônica e da história 

tradicional. Assim, a capa da edição publicada por Punto de lectura em 2007 traz uma 

fotografia, tirada por Diana D’Urbano, em que aparecem nove guerrilheiros (duas mulheres e 

sete homens) com as armas ao chão, rendidos no aeroporto de Trelew. O envoltório do texto 

testemunhal já oferece uma mostra da contrarrepresentação proposta, logo ao primeiro contato 

com os leitores, antes mesmo de o livro ser aberto.  

Sobre as armas dispostas no chão, que aí aparecem, existe uma referência 

esclarecedora no corpo do relato testemunhal: como os militantes haviam planejado uma 

rendição, caso a fuga não ocorresse conforme o designado, assim que perceberam a partida do 

avião, não tentaram nenhuma reação violenta contra os policiais que cercavam o aeroporto, e 

sim, baixaram as armas e chamaram representantes da sociedade civil para lhes assegurarem a 

integridade física. A imagem é revestida por uma atmosfera escura, realçada pelas letras em 

vermelho e branco que formam o título. O único foco de luz incide sobre a figura dos detidos, 

permitindo notar suas feições apreensivas, fato não menosprezável, a julgar pelas práticas da 

ditadura contra presos políticos que intentavam fugas, “recompensadas” com o fuzilamento. 

Tomás Eloy Martínez havia tomado conhecimento da morte dos guerrilheiros em sua 

casa de Buenos Aires às cinco da manhã do dia 22 de agosto de 1972, através das mensagens 

enviadas por um funcionário da redação do magazine Panorama, conforme descrito no 

prólogo à edição de 1997 da narrativa testemunhal em análise (p. 14). Seu testemunho dá-se a 
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partir de terceiros, contudo, ao perceber incongruências no discurso oficialmente difundido e 

impossibilitado de averiguar as informações devido ao adiantado da hora, decidiu escrever um 

texto para expor suas dúvidas sobre a versão oficial, acreditando que o regime se disporia a 

dirimir suas interrogações. Circulando na destacada revista, seu artigo destoava da versão 

oficial, divulgada por outros jornais. 

Informações acerca do assassinato dos 16 guerrilheiros fugitivos e “de uma das 

rebeliões populares mais inflamadas e secretas da história argentina” 
21

 são trazidas na 

contracapa de La pasión según Trelew, que “narra a matança e a rebelião como uma mesma 

tragédia, unindo documentos e personagens em um relato magnífico”. 
22

 As expressões que 

constam na primeira dessas frases parecem recuperadas daquele prólogo à edição de 1997, no 

qual o escritor argentino declara:  

 

Desde que me despediram da Panorama por difundir uma informação que 

oficialmente era falsa, tomei a decisão de ir a Trelew para averiguar se 

alguém sabia o que de fato aconteceu. Cheguei na segunda semana de 

outubro, em meio a uma das rebeliões mais inflamadas e secretas da 

Argentina (p. 16).
23

 

 

 

Seu testemunho, nesse momento, passa a ser testis, isto é, o de alguém que presenciou 

a rebelião. Tal aspecto é confirmado no preâmbulo à edição de 1973 (p. 19-24) do livro em 

estudo, no qual Martínez já afirmava não ter acompanhado o referido fato e seus 

desenvolvimentos apenas como repórter. “Em outubro de 1972 fui testemunha de um levante 

popular com o qual os habitantes de Trelew responderam à prisão injusta de 16 cidadãos e à 

violação de centenas de casas na região” (p. 19).
24

 Embora a narrativa se desenvolva 

predominantemente em terceira pessoa, é controlada pelo escritor, que viveu os 

acontecimentos, e muitas vezes se marca em primeira pessoa no texto desenvolvido por seu 

narrador, a exemplo do que ocorre na seguinte declaração encontrada em uma nota de rodapé: 

 

 

                                                           
21

 […] de una de las rebeliones populares más encendidas y secretas de la historia argentina. 
22

 […] narra la matanza y la rebelión como una misma tragedia, uniendo documentos y personajes en un relato 

magnífico. 
23

 Desde que me despidieron de panorama por difundir una información que oficialmente era falsa, tomé la 

decisión de ir a Trelew para averiguar si alguien sabia lo que de veras había pasado. Llegué en la segunda 

semana de octubre , en medio de una de las rebeliones populares más encendidas y secretas de la historia 

argentina. Conté el episodio en un libro que apareció en fines de 1973. 
24

 En octubre de 1972 fui testigo del alzamiento popular con que los habitantes de Trelew respondieron al 

arresto de dieciséis ciudadanos y al allanamiento de centenas de casas en la región.  



75 

 

 

 

Eu conheci Marcos Osantinsky em Tucumán. Via-o passar todos os dias pelo 

armazém de seu pai, na rua Monteagudo [...] quando crescemos, deixei de 

vê-lo [...] a última notícia que soube dele foi que o sequestraram quando um 

montonero chamado Fernando Haymal o delatou sob tortura [...] em 

Caracas, onde eu estava exilado correu a versão de que o haviam despelado 

vivo (p. 71).
25

 

 

 

Por intermédio da contracapa de La pasión según Trelew, sabe-se ainda da proibição 

da narrativa testemunhal e de sua incineração em uma unidade militar. No mesmo prefácio 

datado de 1997, o autor confirma esses dados:  

 

 

Contei o episódio em um livro que apareceu ao final de 1973, editado por 

Granica, e que alcançou cinco edições antes de ser proibido por um decreto 

municipal em novembro. Mais de 200 exemplares foram queimados três 

anos depois na praça de um regimento de Córdoba em companhia de 

volumes escritor por Freud, Marx e Althusser, que ardiam melhor do que 

eles (p. 16). 
26

 

 

 

Muitos leitores viram-se obrigados a se livrarem das cópias que possuíam, de modo 

que as sucessivas edições, lançadas durante a redemocratização da Argentina, vêm ajudando a 

manter viva na memória das gerações seguintes uma parte da história subterrânea desse país. 

Assim, não se mostra gratuita a dedicatória (p. 09-10) de Tomás Eloy Martínez a seu amigo 

Osvaldo Soriano que, exilado na Europa imediatamente após o golpe de Estado de 1976, 

apenas regressa à Argentina em 1984, um ano após o fim da ditadura militar, vindo a falecer 

em 1997, devido a um câncer de pulmão. Também escritor e jornalista, vinculado à revista 

Primera Plana e colaborador da Panorama, foi Soriano a primeira pessoa a ler os 

manuscritos da obra testemunhal em questão.  

Em sua epígrafe (p. 11), Martínez utiliza recurso semelhante, aludindo à estupefação 

que os episódios de Trelew provocaram, mesmo naqueles que vivenciaram os 

acontecimentos: “Houve muitas histórias como esta. Quem não tem coisas horríveis para 

contar? Quem não tem suas histórias? Mas ninguém soube o que dizer, ninguém soube o que 

                                                           
25

 Yo conocí en Tucumán a Marcos Osantinsky. Lo veía todos los días a pasar por el almacén de su padre, en la 

calle Monteagudo […] cuando crecimos, dejé de verlo […] lo último que supe de él fue que lo arrestaron el 7 de 

agosto de 1975, cuando un motonero llamado Fernando Haymal lo delató bajo tortura […] en caracas, donde 

estaba exilado corrió la versión de que lo habían despellejado vivo.  
26

 Conté el episodio en un libro que apareció a fines de agosto de 1973 editado por Granica, y que alcanzó 

cinco ediciones antes de que, en noviembre, fuera prohibido por un decreto municipal. Más de doscientos 

ejemplares fueron quemados tres años después en la plaza de un regimento de Córdoba en compañía de 

volúmenes escritos por Freud, Marx y Althusser, que ardían mucho mejor. 
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fazer quando alguém contou a história” (p. 11).
27

 Esse discurso pertence a Francisco Urondo, 

escritor argentino e militante montonero, que se suicidou em 1975 com um comprimido de 

cianureto durante perseguição policial.  

Em razão da militância, Urondo possuía noção das práticas da ditadura contra seus 

prisioneiros, mas até ele se chocou com a história narrada por Martínez. Suas palavras 

revelam que nem sempre a relação entre evento e linguagem é recíproca; a narração é capaz 

de revelar a crueldade imperceptível às testemunhas que, envolvidas com o desenrolar dos 

acontecimentos, deixam de apreender certas nuances. O narrador de ofício dispõe de tempo 

para agrupar os diferentes relatos, compará-los, estabelecer relações, selecionar as palavras e 

provocar a emoção desejada. Esse processo se torna mais intenso quando organiza o texto em 

linguagem subjetiva, não pretere do discurso literário, mas não se distancia do ideal de 

veracidade. 

Os fatos ocorridos em Trelew estavam na memória de cada habitante da cidade, 

mesmo dos não assíduos ou ausentes às assembleias e manifestações. Narrar essas histórias 

não constituía tarefa difícil, inclusive, o próprio Martínez revelou que as mortes na base da 

Marinha, as violações dos domicílios, as prisões injustas e as manifestações populares eram 

assuntos constantes nas conversas do Vale do Chubut. O horror despertado por tais ações 

levava a outras emoções, como a indignação e o ódio contra o regime. No entanto, a epígrafe 

demonstra outro tipo de sentimento – a estupefação – diante do trauma que cala e da realidade 

que paralisa ao vir à tona. 

Os eventos traumáticos assentavam-se na memória dos patagônicos, cada um sabia a 

seu modo contar parte dos acontecimentos, mas talvez poucos tivessem noção dos pormenores 

como os maus tratos na prisão, os requintes de crueldade aplicados durante o massacre, a 

ideologia que sustentava as práticas dos guerrilheiros ou as verdadeiras intenções do regime 

militar. Dessa forma, o testemunho projeta-se até o futuro possível para as culturas marcadas 

pela violência e a marginalização, haja vista seu caráter de documento que ilumina uma área 

relegada da sociedade; existe como contradiscurso, pois mediante a denúncia, busca 

reparação, em termo mais adequado, justiça.  

Necessariamente, o gênero exige a narração de alguém que tenha passado pela 

experiência traumática, mas, às vezes, não possui os meios necessários para vincular seu 

                                                           
27

 Hubo muchas anécdotas como ésta. ¿Quién no tiene cosas horribles que contar? ¿Quien no tiene su historia? 

pero nadie supo qué decir, nadie supo qué hacer, cuando alguien contó la historia. 
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discurso às instituições da cultura letrada. O papel de transcrevê-lo cabe a um jornalista ou a 

um antropólogo que, mesmo filtrando o discurso do porta-voz, promove sua passagem às 

esferas de poder. O indivíduo narrado transporta a comunidade para o cenário antes ocupado 

exclusivamente pelo discurso oficial. Embora se trate da fala de uma pessoa, esse alguém é 

exemplar, serve de referência aos integrantes daquela cultura; as vozes de outros subalternos 

ganham ressonância em sua narração.  

Isso é visto nas análises de João Camillo Penna (2003, p. 300) como um modelo 

latino-americano de política identitária, promotor de uma forma de expressão ligada aos 

movimentos sociais e da irrupção de sujeitos de enunciação tradicionalmente apagados dos 

círculos acadêmicos, comerciais, midiáticos, políticos. No testemunho em análise, além do 

imbricamento entre as figuras do autor, narrador e escritor, igualmente inseparáveis são os 

discursos jornalístico e literário cuja confluência tipifica a poética de Martínez, o qual ratifica 

essa característica em entrevista concedida ao jornalista Carlos Rafael Hidalgo (2001): 

 

 

Comecei sendo escritor e logo me tornei jornalista. Só com o tempo 

compreendi que ambas as ocupações são vertentes de uma mesma coisa. A 

atitude que alguém narra é a mesma e a ferramenta, a linguagem, é a mesma. 

A diferença reside no leitor. No jornalismo, o jornalista tem que ser leal ao 

leitor e não enganá-lo [...] Na literatura, em troca, o escritor tem que ser fiel 

a si mesmo. Eu me desesperava para saber como conciliar esses dois tipos de 

fidelidade. Então encontrei uma forma de literatura na qual o central é ser 

fiel a mim mesmo, enquanto finjo ser fiel ao leitor, advertindo-o para que 

não confie em mim.
28

 

 

 

A diferença estabelecida pelo escritor argentino em relação aos limites dos 

mencionados discursos situa-se no campo ético, pois o jornalista deve acercar-se ao máximo 

do fato a ser narrado, ao passo que o ficcionista não possui com seu público o mesmo 

compromisso. A fidelidade do primeiro aos acontecimentos reside no fato de sua fala 

vincular-se a alguma prova, a algum tipo de documentação, revestir-se do cunho de 

veracidade e não se dissociar de, pelo menos, uma versão da realidade. Ao contrário, o 

escritor de ficção não narra um fato, mas o representa; recria a história, as histórias de vida, o 

                                                           
28

 Empecé siendo escritor y luego fui periodista. Sólo con el tiempo comprendí que ambas ocupaciones son 

vertientes de una misma cosa. La actitud que uno narra es la misma y la herramienta, el lenguaje, es la misma. 

La diferencia reside en el lector. En el periodismo, el periodista tiene que ser leal al lector y no engañarlo […] 

en la literatura, en cambio, el escritor tiene que ser fiel a sí mismo. Me desesperaba cómo hacer para conciliar 

esos dos tipos de fidelidades. Entonces encontré una forma de literatura en la cual lo central es ser fiel a mí 

mismo, mientras que finjo ser fiel al lector, advirtiéndole que no confíe en mí. 
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mundo real e a verdade no universo literário, a ser recebido pelo leitor como produto da 

imaginação. O texto jornalístico não se permite conceber nesse terreno, visto que aspira a uma 

interpretação denotativa da realidade, contudo não se deva cair no reducionismo e estabelecer 

uma diferença simplista entre literatura ficcional e jornalismo, pois se aquela não deixa de se 

ater a fatos reais, tampouco esse discurso se limita à narração objetiva. 

A mescla entre tais discursos na escritura de Martínez aparece quando ele organiza o 

modo da narração e seleciona o que deve ser narrado, bem como ao não enganar o leitor nem 

dissimular a narrativa, perseguindo a veracidade dos fatos. Na visão do escritor, em 

jornalismo, a objetividade se configura um mito criado pelas grandes agências de notícias, 

pois a própria seleção das palavras já significa um ato de subjetividade. Desse modo, a 

separação entre literatura e não literatura consiste tão somente no modo de contar, ou seja, na 

maneira de o escritor fazer, ou não, o fato narrado adentrar o universo metafórico e a 

pluralidade semântica do espaço literário, conforme explica a jornalista Cinthia Palacios Goya 

(1998, p. 1): 

 

Tomás Eloy Martínez considerou o jornalismo como um dos melhores 

gêneros literários que existem, o bom jornalismo deve ser entendido sempre 

como boa literatura [...] e além disso, não se deve mentir no jornalismo, o 

que se pode fazer em um romance, mas o jornalista que não pensa em seu 

leitor, não o reconhece nem sabe a quem está falando, está perdido; em 

compensação, o escritor que todo o tempo tem o leitor mente está perdido 

porque escreve para agradá-lo e se esquece de que a única fidelidade que 

deve ter é consigo mesmo. 
29

 

 

 

Portanto, na produção de Martínez, a narração híbrida é um caráter distintivo que, 

percebido desde o primeiro romance, Sagrado (1969), não desapareceria em suas produções 

seguintes, tais como Lugar común la muerte (1979), La novela de Perón (1985) e Santa Evita 

(1995). No entanto, La pasión según Trelew (1973) não se configura numa representação em 

linguagem jornalística, como o romance biográfico sobre a ex-primeira dama argentina: “o 

que fiz em Santa Evita foi inventar uma realidade que todos os argentinos já conheciam; 

imaginá-la e narrá-la em forma de jornalismo, de tal sorte que as pessoas agora creem que 
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 Tomás Eloy Martínez consideró al periodismo como uno de los mejores géneros literarios que existen, hay 

que entender al buen periodismo siempre como buena literatura […] y además de que no hay que mentir en el 

periodismo, lo que sí puede uno hacer en la novela, el periodista que no piensa en su lector, no lo reconoce, ni 

sabe a quién le está hablando, está perdido; en cambio, el escritor que tiene en la cabeza todo el tiempo a su 

lector está perdido porque escribe para halagarlo, y se le olvida que la única fidelidad que debe tenerse es 

hacia sí mismo. 
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tudo que está naquele livro é verdade, ou não é” (MARTÍNEZ apud PALACIOS GOYA, 

1998, p. 1).
30

  

O relato testemunhal em estudo se vale da linguagem literária para narrar fatos e 

histórias de vidas reais; embora se utilize dos discursos biográfico, jornalístico, literário, da 

crônica e da prosa investigativa, não se enquadra em nenhum deles. Consistindo em literatura 

de testemunho, assinala sua independência em relação ao modelo mimético tradicional, 

validando o pensamento segundo o qual, no universo latino-americano, os significados exatos 

dos conceitos de pureza e unidade não se sustentam frente às implicações específicas desse 

espaço geográfico: “a América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental 

graças ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor que transfigura os elementos 

feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o novo mundo” (SANTIAGO, 1978, p. 

18).  

As características composicionais e estilísticas do testemunho comprovam o desvio da 

norma europeia, o que entra em consonância com as considerações de Nietzsche sobre a 

transvaloração dos valores e o abalo à metafísica ocidental. O gênero busca categorias 

teóricas independentes da literatura ocidental, razão pela qual se associa às proposições 

marxianas a respeito da quebra da ideologia burguesa e, por conseguinte, da moral dominante, 

pois os critérios morais nele explícitos destoam completamente dos preconizados pelas classes 

dirigentes. Essa distinção remete também a um diálogo com as formulações freudianas, 

principalmente às contidas no livro Mal-estar na cultura, pois o testimonio seria um dos 

meios pelo qual as incongruências da sociedade ocidental são apresentadas, principalmente, a 

violência que sustenta seus valores. 

Apesar de assim se revelarem como literatura de testemunho, nenhuma das histórias 

de vida expostas em La pasión según Trelew escapa da narração pela ótica do discurso 

literário. Dessa forma, suas primeiras páginas expressam a posição subjetiva de Martínez: 

“Era uma dessas cidades na qual nunca passava nada: só o vento” (p. 39).
31

 A hipérbole se 

acerca à polissemia típica da literatura, já que a expressão “nunca passava nada”, se 

interpretada ipsis litteris, pode dar a impressão de que o município fosse intransitável ou 

desabitado, quando na verdade o narrador se refere à sua tranquilidade e à distância em 

                                                           
30

 Lo que hice en Santa Evita fue inventar una realidad que todos los lectores argentinos conocían, imaginarla y 

narrarla en forma de periodismo, de tal suerte que la gente ahora cree que todo lo que está en ese libro es 

verdad o no lo es. 
31

 Era una de esas ciudades en las que nunca pasaba nada: sólo el viento. 
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relação aos grandes centros urbanos. Ao acrescentar a expressão “só o vento”, reforça o 

procedimento hiperbólico e aumenta a polissemia do texto.  

O escritor poderia se esforçar para atingir a objetividade, mas planta na cabeça dos 

leitores, de modo inegociável, a imagem que ele próprio tem da cidade. Ao preterir os termos 

denotativos, destila subjetividade ao texto, conforme a seguinte citação: 

 

 

A paz era tão cotidiana como as chácaras do vale ou os currais de ovelhas. 

Não havia memória em Trelew de uma greve violenta, de uma manifestação 

popular, de uma vidraça quebrada. As convulsões de Córdoba, Rosário e 

Tucumán, em maio de 1969, teriam lhes parecido histórias de outro planeta 

(p. 41). 
32

 

 

 

Esse modo de narrar prossegue no primeiro capítulo, denominado “Trelew” (p. 39-46), 

em que o autor-narrador trata da cidade patagônica, seja quando aborda a chegada dos 

trabalhadores da indústria têxtil, os profissionais liberais que emigravam dos centros urbanos 

ou a vinda dos presos políticos para a região. Seu modo de escrita como não ficcional parece 

antevisto nas informações de cunho histórico-geográficas: que Trelew havia sido fundada por 

gauleses em 1865, se localiza a 20 quilômetros de Rawson, e é cortada pelo rio Chubut. Além 

disso, que até o final do século XIX era habitada apenas por 200 cidadãos; que, entre os anos 

de 1957 e 1972, a população cresceu de doze mil para 26 mil pessoas, atraídas pelas fábricas 

de tecido, e em 1971, o governo militar passou a manter presos políticos na penitenciária de 

Rawson. 

Continua-se a observar o afastamento da ficção a favor das informações prestadas 

quando se analisa o segundo capítulo, intitulado “Asalto a la ciudad” (p. 47-66). A seção 

começa citando o jornal El Chubut de Trelew dos dias 13, 14 e 15 de outubro de 1972, com 

uma manchete sobre o fato de a cidade não ser mais zona de emergência, quer dizer, estar 

liberada dos patrulhamentos e abordagens militares. No entanto, a narração desse capítulo se 

centra no fato de o governo militar empreender de modo arbitrário revistas, prisões e 

interrogatórios a qualquer cidadão. Várias pessoas foram levadas debaixo de chuva em 

caminhões militares a um acampamento militar improvisado no aeroporto de Trelew e outros, 
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 La paz era tan cotidiana como las chacras del valle o los corrales de oveja. No había memoria en Trelew de 

una huelga violenta, de una manifestación popular, de una vidriera rota. Las convulsiones de Córdoba, Rosario 

y Tucumán, en mayo de 1969 les habían parecido historias de otro planeta. 
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até Buenos Aires, para serem interrogados no complexo penal de Villa Devoto. A ação militar 

começou às cinco e meia da manhã, tirando da cama até mesmo pessoas idosas e doentes: 

 

 

Ao invadir a casa de Horácio Correa [...] um dos soldados ingressou no 

quarto da dona da casa e a intimou a levantar-se. A senhora disse que estava 

doente e não podia fazer isso. Até se desculpou. Foi então atirada ao chão 

enquanto outros soldados revistavam o colchão e o estripavam (p. 49). 
33

 

 

 

Essas informações frutificam da interpretação de um sujeito que não se isenta de 

marcar presença no texto e, ao selecionar e organizar o que vai ser contado, se afasta: 

 

 

[...] do distanciamento necessário ao jornalista que busca a verdade dos 

fatos. O interlocutor, mais do que revelar a verdade da mentira, inclusive a 

verdade dos fatos, intercala sua voz e se coloca ao lado das vítimas. Ele se 

situa ao lado dos Outros para legar um testemunho de uma comunidade da 

qual se sente partícipe. Essa posição anula a voz neutra do observador. 

Tomando partido – do lado do povo – Martínez oferece uma leitura contra os 

fatos mascarados pelo discurso oficial (ZUFFI, 2007, p. 29). 
34

 

 

 

Ainda segundo o pensamento de María Griselda Zuffi (2007, p. 27), a subjetivação na 

forma de narrar não desacredita a escritura, mas a transforma em um instrumento de 

resistência, denúncia e verdade. Se toda objetividade é um mito, todo jornalista também é 

escritor, e acaba por tropeçar nas teias da subjetividade quando pretende sustentar qualquer 

ideia de verdade imparcial. Por isso, Martínez posiciona-se ao lado da sua verdade e constrói 

a narrativa à luz de sua convicção. Mediante uma escrita desconfiada das relações abstratas de 

verdade, história e poder, não esconde a própria rejeição ao regime ditatorial. As palavras que 

utiliza no quinto capítulo da narrativa em estudo evidenciam esse desprezo: “Trelew deixou 

de ser zona de emergência. [...], contudo, não se acabaram os padecimentos” (p. 47). 
35

  

Referindo-se aos comunicados enviados pelos militares à população, o sujeito marca-

se outra vez no discurso que produz: “o comunicado número 2 era uma informação infundada, 
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  Al allanar la casa de Horacio Correa […] un soldado ingresó en la habitación de la dueña de casa y la 

intimó a que se levantara. La señora dijo que estaba enferma y no podía hacerlo. Hasta se disculpó. Fue 

entonces arrojada al suelo mientras otros soldados revisaban el colchón y lo destripaban.   
34

 […] del distanciamiento necesario del periodista que busca la verdad de los hechos. El interlocutor más que 

revelar la verdad de la mentira, incluso la verdad de los hechos, intercala su voz y se sitúa del lado de las 

víctimas. Se ubica del lado de los Otros para dejar un testimonio de una comunidad en la cual se siente 

partícipe. Esta posición anula la voz “neutral” del observador. Tomando partido – del lado del pueblo – 

Martínez ofrece una lectura contra los hechos enmascarados del discurso oficial.  
35

 Trelew dejó de ser zona de emergencia […] no han terminado, sin embargo, los padecimientos.  
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informava sobre a colaboração prestada pela população” (p. 48).
36

 O termo “infundio” 

determina o nível de indignação do narrador e situa seu posicionamento: do lado das vítimas 

da ditadura. A subjetividade prossegue na narração: “[...] o povo era cálido e prudente, mas 

acusá-lo de colaboração passava dos limites” (p.48).
37

 Nesse caso, não há qualquer tentativa 

de neutralidade, a justiça se faz pelo combate à injustiça. O narrador admite que o 

silenciamento da população local era tolerado devido ao sistema de repressão que operava na 

Argentina, mas não se constrange em desmenti-la.  

O terceiro capítulo, “Dos historias” (p. 67-78), veicula posicionamento subjetivo na 

menção ao cárcere de Rawson: “localizado a mil quilômetros de Buenos Aires constituía um 

castigo adicional para quem fosse para lá sem condenação ou processo algum como os detidos 

à disposição do poder executivo” (p. 67).
38

 A objetividade pretendida pelo discurso 

jornalístico se esgota quando o narrador expressa sua opinião sobre a penitenciária e relata a 

arbitrariedade do governo militar argentino, ao enviar para a cadeia pessoas não submetidas a 

processo nem a julgamento algum. Martínez deixa transparecer que os detidos não mereciam 

condenação, pois lutavam por algo justo: democracia e liberdade. A narração mescla os 

discursos jornalístico, literário e biográfico até que o escritor trata de seu encontro com os 

detidos, das conversas travadas e dos embates ideológicos a respeito da guerra revolucionária.  

No capítulo seguinte, “La fuga” (p. 79-88), seu narrador trata do plano elaborado pelos 

guerrilheiros para fugir da prisão. A narrativa é tecida em terceira pessoa e baseada em 

testemunhos e observações. Martínez, que não era um dos guerrilheiros acompanha os fatos aí 

narrados como observador e, assim, pôde descrever com riqueza de detalhes o comportamento 

dos guerrilheiros no último almoço antes da fuga; o que se passava em suas cabeças a cada 

instante daquele dia decisivo; a ideologia que motivava decisões, inclusive as drásticas e 

violentas; o medo sentido quando o plano começou a dar errado; a rendição ao perceberem o 

aeroporto cercado pelas forças armadas.  

No quinto capítulo, “Documentos sobre la fuga” (p. 89-104), o narrador apresenta as 

entrevistas concedidas pelos guerrilheiros ainda no aeroporto de Trelew. A seção é marcada 

predominantemente pelo discurso jornalístico e pela não participação do narrador na 

exposição dos fatos, o que permanece no capítulo seguinte, “La semana de vigília” (p. 105-

                                                           
36

 El comunicado 2 era un infundio. Informaba sobre la colaboración prestada por la población. 
37

 el pueblo era tibio y prudente, pero acusarlo de colaboración pasaba de la raya. 
38

 Emplazada a mil kilómetros de Buenos Aires, constituía un castigo adicional para quienes iban allí sin que 

mediara condena o proceso alguno, como los detenidos a disposición del poder ejecutivo.  
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120). O sétimo capítulo, “Ensayo general” (p. 121-124), vale-se do mesmo procedimento, 

contemplando o episódio em que a fotógrafa Diana D’Urnabo presencia a matança a tiros de 

uma enorme quantidade de gatos por soldados. A narração apela à sensibilidade do leitor, 

principalmente quando demonstra a fragilidade dos felinos em relação às armas poderosas dos 

oficiais. 

Esse capítulo nos conduz ao oitavo, intitulado “El 22 de agosto” (p. 125-150), dia do 

fuzilamento dos guerrilheiros na base Almirante Zar. A comparação é inevitável, já que, 

assim como os gatos, os detidos também não tiveram a menor chance de defesa: 

 

 

Por volta das três e meia da madrugada, acordaram-nos aos pontapés na 

porta das celas [...] deram-nos ordem para baixar a vista e colocar o queixo 

sobre o peito [...] e mal baixamos os olhos senti então, quase de imediato, 

duas rajadas de metralhadora. Pensei em fração de segundos que se trataria 

de uma simulação com balas de festim. Vi Polti cair, ele estava de pé sobre a 

cela 9 a meu lado e, de modo quase instintivo, joguei-me para dentro da 

minha cela (p. 148).
39

 

 

 

A narração do militante Alberto Camps toca os fios do espaço biográfico porque seu 

discurso não esbarra unicamente em sua história de vida, mas viabiliza o conhecimento das 

experiências biográficas tanto dos guerrilheiros mortos, no dia 22 de agosto, quanto dos 

militares que os executaram, e demais pessoas, partícipes dos eventos em Trelew. O 

testemunho de Camps desenha, por exemplo, a biografia do advogado Mario Abel Amaya, 

que naquele ano negociou com os militares um tratamento mais humano aos detidos, sendo 

por isso perseguido e preso dois meses depois em uma investida do exército na cidade sulina.  

Aspectos da biografia de Alfredo Kohon, Mario Delfino e José Mena são tecidos a 

partir do discurso do guerrilheiro. Essas três pessoas foram companheiras de cela de Amaya e 

vítimas do massacre ocorrido na base Almirante Zar. Na prisão, um oficial da marinha por 

sobrenome Bravo passa também a integrar as histórias de vida dos guerrilheiros. Na verdade, 

esse oficial figura-se nos relatos como o responsável direto por assassinar Mário Delfino e 

María Angélica Sabelli, bem como por atentar contra a vida de Alberto Camps e Maria 

Antonia Berger. Conta-se que ele circulava pelo pátio e, ao sentir o menor sinal de vital entre 
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 Alrededor de las tres y media de la madrugada nos despertaron dando patadas sobre la puerta de las celdas 

[...] nos dieron el orden de bajar la vista y poner el mentón sobre el pecho [...] y apenas instantes desde que 

todos bajamos la mirada [...] sentí, entonces, casi de inmediato dos ráfagas de ametralladora. Pensé que 

fracción de segundos que se trataría de un simulacro con balas de fogueo. Vi caer a Polti que estaba de pie 

sobre la celda 9, a mi lado; y de modo casi instintivo me lancé dentro de mi propia celda. 
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os guerrilheiros feridos, disparava a queima roupa. À ação praticada por Bravo, seguiu-se o 

socorro médico prestado pelos enfermeiros da base militar de Puerto Belgrano, os quais 

também são contemplados na narrativa de Camps, que antes de adormecer, devido à 

administração de um sonífero, ainda pôde dar testemunho a respeito dos cadáveres de 

Astudillo e Haidar. 

Breves exposições biográficas dos guerrilheiros são apreciadas nas seções paratextuais 

“Personajes por orden de desaparición” (p.25-30) e “Personagens que reaparecieron” (p. 

31-32) Na primeira de tais seções, figuram os nomes de Carlos Astudillo, Rúben Bonet, 

Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto del Rey e de mais onze guerrilheiros. Na segunda, 

os nomes de Maria Antónia Berger, Alberto Camps e Ricardo Haidar, sobreviventes do 

massacre em Trelew. As informações sobre suas idades, grau de escolaridade, a época de 

ingresso na militância política e o ano de detenção assinalam sua importância em relação à 

história argentina dos anos 1970, bem como os inserem no espaço biográfico. 

Os dados expostos na primeira seção mencionada permitem saber que Carlos 

Heriberto Astudillo possuía 28 anos, havia estudado medicina, ingressou no grupo 

guerrilheiro FAR
40

 em 1970 e, nesse mesmo ano, caiu preso quando participava de um assalto 

a banco em Córdoba. Alfredo Elías Kohon, engenheiro, ingressou nas FAR em 1969, aplicou 

seus conhecimentos na construção da primeira oficina de armamentos do grupo; detido em 

1970 durante assalto a uma agência bancária em Córdoba, foi torturado por dez dias. José 

Ricardo Mena, operário da construção civil, ingressou no ERP em 1970, nesse mesmo ano 

participou de um assalto a banco e foi detido. Ruben Pedro Bonet, 30 anos, o “índio”, filho de 

uma família muito modesta, ingressou no Partido Revolucionário dos trabalhadores em 1961, 

e Eduardo Adolfo Capello, 24 anos, estudante de Ciências econômicas na Universidade de 

Buenos Aires, em 16 de setembro de 1971, foi detido e torturado junto com 15 de seus 

companheiros (p. 25-26). 

A segunda seção citada informa que Maria Antónia Berger tinha 30 anos de idade, era 

formada em sociologia e militante da organização FAR em 1971 quando se produziu sua 

detenção. Durante a madrugada do dia 22 de agosto, na base da Marinha, ela foi alvejada com 

uma rajada de metralhadora e um tiro de pistola que lhe destroçou o maxilar. Esse destino é 

                                                           
40

 A sigla FAR refere-se às Forças Armadas Revolucionárias; ERP, ao Exército Revolucionário do Povo. Trata-

se de organizações radicais de extrema esquerda, vinculadas à ideologia marxista, atuantes na Argentina desde o 

final dos anos 1960, que pretendiam por meio da guerrilha urbana restaurar a democracia no país. Depois de 

intensa repressão sofrida por grupos paramilitares anticomunistas, essas organizações tiveram muitas baixas, 

chegando à extinção ainda no final da década de 1970. 
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compartilhado por Camps, também militante das FAR, 24 anos, que escapou com vida do 

massacre mesmo após receber um tiro de pistola no estômago, e por Haidar, militante 

montonero, de 28 anos, engenheiro químico, detido em 1972, o qual recebeu um tiro no peito 

e também escapou com vida por esconder-se em sua cela imediatamente ao início dos 

disparos.  

Os últimos capítulos do relato testemunhal, a saber, “Las versiones oficiales” (p. 151-

170), “Después de La matanza” (p. 171-178), “En estado de comuna” (p. 179-194), “Los dias 

siguientes” (p. 195-208) e “Relato de Gustavo Peralta” (p. 209-212) continuam a ser 

compostos pela mescla discursiva, enfatizando as histórias de vida das pessoas que 

combateram o regime militar argentino. Tais seções assinalam o momento em que Martínez 

divide o espaço narrativo com outras pessoas e outras experiências históricas, conforme 

descritas em “Personajes por desorden de aparición” (p. 31-32) como as vividas pela médica 

Célia Negrín, pelo professor Elvio Ángel Bel, pela fotógrafa Diana D’Urbano e pelo 

comerciante Kilito Justo. 

O modo de narrar essas histórias é repleto de subjetividade e eivado de opinião. 

Ademais, o narrador se marca a todo o momento no discurso, mas jamais possui a propriedade 

da narrativa, ao contrário, o espaço narrativo é compartido entre todas as identidades 

articuladas. Não se deve pensar, todavia, que esse fato desacredite a narração, pois as histórias 

relatadas aconteceram com pessoas reais e, portanto, o discurso presente no testemunho 

nomeado como La pasión según Trelew pretende expressar alguma verdade, isto é, se 

apresentar como instrumento necessário para se propor narrações alternativas à história 

oficial. 
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3. A VIOLÊNCIA ENQUANTO AÇÃO BUMERANGUE 

 

3.1 Testemunho: arte de organizar a história pelo caos 

 

A existência de um fato real é única. Após sua ocorrência, o único meio de acessá-lo é 

através da memória, seja a primária, isto é, daqueles que participaram efetivamente dos 

acontecimentos, seja por tabela, daqueles que somente se interaram dos fatos mediante 

narração. A forma de abordagem do fato real é bastante complexa e plural, um acontecimento 

pode dar margem a várias interpretações e todas se pretenderem verdadeiras. Esse caráter 

plurissignificativo deriva da razão de que todas são atravessadas pela linguagem, como se 

sabe, ideológica por natureza, daí a necessidade de se apreciar um fato único a partir de vários 

pontos de vista. 

Isso não quer dizer que todas as aproximações feitas ao redor de um fato 

correspondam realmente ao ocorrido. Talvez alguns grupos sociais, em nome de seus 

interesses, omitam ou falsifiquem dados em suas narrações. Independentemente dos 

tratamentos dados aos acontecimentos, algo permanece imutável, a exemplo da dor, da morte, 

do sofrimento, do trauma, que não podem ser alcançados ou falsificados pela linguagem. Tais 

categorias se configuram como elementos reais, contra os quais não cabe nem retórica nem 

argumentação. 

O ponto problemático da equação fato, linguagem e verdade reside em primeiro lugar 

na questão de que, no seio de uma sociedade heterogênea, a verdade se configura como um 

valor subjetivo, dando margem para que a linguagem crie tanto verdades quanto realidades. 
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Segundo, se a verdade se mostra como algo escorregadio, pode muito bem consistir em uma 

mentira inculcada no imaginário social mediante violência. Nesse momento, vale recordar o 

pensamento de Friedrich Nietzsche (1887) quando fala que a consciência humana se formou a 

golpes de violência. Os primeiros valores, segundo o filósofo, frutificaram da ação violenta de 

grupos dominantes e, quando no final da era trágica, trocaram-se os grupos dominantes, os 

valores anteriormente estabelecidos começaram também a mudar. A força motriz desse 

processo, porém, continua a mesma; a violência passou a ser empregada por outros tipos de 

pessoas.  

Deduz-se do pensamento nietzschiano que os valores humanos são guiados por 

motivações subjetivas, o que destrói qualquer tentativa de neutralidade ou imparcialidade da 

epistemologia. No entanto, a possibilidade de algo fugidio à manipulação da linguagem não é 

descartada. Então, o pensador propõe a transvaloração dos valores, ou seja, a volta a um 

estado de coisas não falsificado pela moral platônica. Nietzsche não se conformava com o 

modo como a História era utilizada para sustentar determinadas posições ideológicas, nem era 

adepto dos discursos homogeneizadores; entendia-os como estratégia para domesticar, 

enfraquecer e dominar a massa humana. 

A descrença do filósofo nos sistemas de ordenação humana consiste no princípio de 

que todos negligenciam a natureza do ser humano (ou não querem enxergá-la). Assim, os 

discursos nacionalistas, positivistas, democráticos, dentre outros, apresentam-se para 

Nietzsche como falsos valores, principalmente porque as divergências entre os grupos sociais 

inviabilizam a aplicação desses discursos na realidade concreta e as mencionadas narrativas 

escondem suas verdadeiras ambições: igualar, descaracterizar e dominar a sociedade. 

Nietzsche enxergou a violência e a hipocrisia escondidas atrás de todo discurso 

nivelador, bem como percebeu que toda mudança social se faz com violência porque o 

estabelecimento de posições sociais se efetua mediante a força. Essa circunstância pôde ser 

experimentada durante a ditadura militar argentina (1966-1983), por ocasião do massacre que 

os militares promoveram na base almirante Zar em Trelew, no ano de 1972. O caso foi 

cercado de muitas abordagens, gerou diversas narrações, várias versões desse episódio 

circularam nos periódicos da época e até hoje, quando apreciado por historiadores, o massacre 

não esbarra em apenas um ponto de vista. 

Vale dizer que a veracidade das informações não é garantida a todas as versões, por 

isso, o empenho do testemunho La pasión según Trelew em se aprofundar na natureza do 



88 

 

 

 

episódio e separar a verdade pretendida da difundida oficialmente. “[...] o discurso de Tomás 

Eloy Martínez é parte desta rede que se chama resistências à história oficial” (ZUFFI, 2007, p. 

22).
41

 No entanto, a construção do discurso oficial sobre o fuzilamento dos guerrilheiros em 

Trelew não se move na mesma rota. Imediatamente ao massacre, o governo militar concedeu 

entrevistas e enviou notas aos jornais argentinos no intuito de explicar o que levou os oficiais 

a agirem de forma tão bárbara contra os 16 guerrilheiros desarmados, que se encontravam em 

seu poder. Todas as seis versões enviadas pelos militares eram unânimes em afirmar que a 

morte deles foi uma reação ao ataque de um dos internos.  

Segundo os oficiais do regime, Mariano Pujadas tentou tomar a arma de um dos 

guardas mediante um golpe de arte marcial quando foi baleado por um dos soldados: 

 

 

O chefe de turno, ao realizar uma ronda de controle nos alojamentos dos 

detidos, enquanto os mesmos se encontravam no corredor, ao chegar a um 

dos extremos, é atacado pelas costas pelo detido Mariano Pujadas, o qual 

consegue lhe roubar a metralhadora que portava. Protegendo-se em Pujadas, 

os detidos tentam fugir. O chefe de turno consegue safar-se, mas é atacado a 

tiros e fica ferido. Em tal circunstância, a guarda responde atirando contra os 

reclusos, que se dirigem até a porta de saída, liderados por Pujadas. Inicia-se 

assim no local um enorme tiroteio, ao cabo do qual, caem mortos Mariano 

Pujadas, Jorge Alejandro Ulla, Adrián Humberto Toschi, carlos Heriberto 

Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, Segundo Humberto Suárez (p. 151).
42

 

 

 

Essas informações foram veiculadas no diário La Prensa de Buenos Aires em 23 de 

setembro de 1972. No entanto, a opinião pública relutava em acreditar que as 16 mortes 

configuravam-se em um incidente ou que os guerrilheiros realmente tentaram fugir. Não havia 

a menor verossimilhança nas informações prestadas pelos militares, até porque os detidos 

eram homens experientes nesses tipos de ação. Se não tiveram nenhum intento de fuga no 

aeroporto, haja vista as condições geográficas, por que o teriam na prisão, quando sem armas 

e cercados por vigilância fortemente armada? 

                                                           
41

 El discurso de Tomás Eloy Martínez es parte de esta red que he llamado resistencias a la historia oficial. 
42

 Al realizar el jefe de turno una recorrida de control en los alojamientos de los detenidos, mientras los mismos 

se encontraban en el pasillo, al llegar a uno de los extremos es atacado por las espaldas por el detenido 

Mariano Pujadas, que logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado. Escudándose en el 

mismo intentan evadirse. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a tiros resultando herido. En tal 

circunstancia la guardia contesta el fuego contra los reclusos, que se abalanzaban hacia la puerta de salida 

encabezados por Pujadas. Se inicia así en el local un intenso tiroteo a raíz del cual resultan muertos Mariano 

Pujadas, Jorge Alejandro Ulla, Adrián Humberto Toschi, Carlos Heriberto Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, 

Segundo Humberto Suárez […]. 



89 

 

 

 

Ainda assim, após a versão apresentada em La Prensa, em 25 de agosto de 1972, o 

major Laroca, um dos comandantes da área considerada zona de emergência após a fuga dos 

guerrilheiros (Trelew, o vale e a costa do Chubut), concedeu entrevista ao jornal Crónica. A 

informação prestada pelo militar coincide em todos os pontos com a primeira, divulgada dois 

dias antes. Segundo o militar, o chefe de turno, o capitão de corveta Luis Emilio Sosa, foi 

golpeado por Pujadas e teve sua arma subtraída, de modo que, quando outros militares 

perceberam a manobra, começaram a atirar no grupo. Sosa permanecia ainda dominado por 

Pujadas que, possuindo a arma do oficial, conseguiu efetuar três disparos, mas, devido a seu 

estado débil, uma vez atingido por três tiros de metralhadora, acertou apenas a borda da porta 

do pátio. O alto número de mortos entre os detidos, de acordo com o capitão, resultou de eles 

não se lançarem ao chão quando perceberam o tiroteio, avançando sobre os militares que, 

nervosos, só pararam de atirar quando seus carregadores ficaram vazios. 

Apesar da semelhança, o relato do militar abre uma série de lacunas. Primeiro, se 

apenas Pujadas estava armado, por que os oficiais atiraram em todos os detidos? Segundo, por 

que os internos desarmados avançariam sobre os militares fortemente armados? Terceiro, se 

os militares possuíam calma suficiente para atingir Pujadas com três tiros, mesmo protegido 

pelo corpo do capitão Sosa, por que ficaram nervosos a ponto de só pararem de atirar quando 

seus carregadores esvaziaram? Somadas ao fato de o major Laroca não estar no local do 

fuzilamento e, portanto, sua versão se basear nas narrações dos oficiais em serviço naquele 

dia, as contradições do discurso se ampliam quando se sabe que os militantes não 

necessitavam chegar ao aeroporto de Trelew naquele horário, pois não havia nenhum voo 

agendado que pudesse resgatá-los. 

Não obstante tais contradições, o governo militar manteve sua versão. No dia 26 de 

agosto de 1972, o Almirante Hermes Quijada, falando em nome da junta militar que 

governava o país, forneceu às seguintes informações ao diário La Prensa: 

 

 

Pujadas, ao tomar contra seu corpo o chefe de turno, praticamente cobria 

atrás de si todo o restante dos reclusos [...] apesar de os detidos terem um 

refém, foram cumpridas as claras ordens de atirar assim mesmo [...] quando 

cessou a troca de tiros, comprovou-se que 13 dos detidos estavam mortos e 

outros seis, feridos. O atendimento médico prestado aos feridos foi imediato 

(p. 159-160). 
43
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 Pujadas al tomar contra su cuerpo el jefe de turno, prácticamente cubría tras de si el resto de los reclusos 

[…] a pesar de que los detenidos tenían un rehén se cumplieron las claras órdenes de que se tirara aún en esas 
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O almirante sustentou a versão dos militares e explicou que não reconduziu os 

guerrilheiros a Rawson por conta das avarias da unidade penitenciária e da periculosidade dos 

presos. Segundo o militar, não havia intenção malévola por parte do regime, o tratamento 

dispensado aos guerrilheiros, além de justo, era cortês; longe de qualquer arbitrariedade, iria 

submetê-los a julgamento formal perante um juiz federal por causa do assassinato do 

carcereiro Valenzuela, até que a reação de Pujadas, ante uma revista periódica, levou-os a 

tomar uma atitude drástica. No entanto, o atendimento médico aos feridos teria sido rápido e, 

como sinal de humanidade, os próprios militares doaram sangue para assegurar vida aos 

guerrilheiros. 

A quarta versão do episódio foi difundida pelo presidente de fato na época, Alejando 

Lanusse que, apesar das nítidas contradições, confirmou a versão oficial e, até sua morte em 

1997, não a desmentiu. Em 1972, a família de María Angélica Sabelli moveu uma ação contra 

o Estado. O então juiz federal, Jorge Carlos Ibarborde, alto funcionário da Secretaria Geral 

Naval do comando chefe da Armada, confirmou em juízo a versão difundida pelos militares. 

Essa foi a quinta versão oficial narrada por Martínez. 

A sexta e última versões consistem nos rascunhos das redações elaboradas pelos 

militares. Como a verdade não poderia ser divulgada, os militares tentaram construir um texto 

para enviá-lo à imprensa. Até encontrarem a forma exata, muitos despachos enviados às 

agências de notícia foram anulados. Os despachos cancelados, trazidos à luz por Martínez (p. 

151) no corpo da narrativa, permitem observar a seleção lexical e a construção discursiva sob 

controle dos agentes da ditadura: “Treze extremistas que ocuparam hoje o escritório do 

segundo chefe na base naval Almirante Zar, e que inclusive conseguiram apoderar-se de 

algumas armas com as quais realizaram disparos, foram abatidos essa manhã. Outros sete 

ficaram feridos” (p. 165). 
44

  

Em todo esse trecho retirado das notas divulgadas pelas agências de notícia, faz-se 

necessário observar que primeiramente havia sete feridos, e não seis, conforme a última 

versão. Do mesmo modo, não há qualquer menção à atitude de Pujadas, o discurso girava em 

                                                                                                                                                                                     
circunstancias […] cuando cesó el fuego se comprobó que trece de los detenidos estaban muertos, mientras que 

los seis restantes quedaban heridos. La atención médica que se les prestó fue inmediata. 
44

 Trece extremistas que ocuparon hoy el despacho del segundo jefe da base aeronaval Almirante Zar y que 

incluso consiguieron apoderarse de algunas armas con las que hicieron disparos fueron abatidos esa mañana. 

Otro siete resultaron heridos.  
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torno de uma invasão ao escritório do segundo chefe da base naval. Diante do exposto, os 

discursos elaborados pelos militares suscitam desconfiança, sentimento que aumenta quando 

as forças armadas, a fim de evitar qualquer tipo de investigação jornalística, alteram o código 

penal e lhe acrescentam um novo artigo: 

 

 

Ameaçando com prisão a quem por qualquer meio difundisse, divulgasse ou 

propagasse comunicações ou imagens provenientes de, ou atribuídas, ou 

atribuíveis a associações ilícitas ou a pessoas ou a grupos notoriamente 

dedicados a atividades subversivas ou de terrorismo (p.165-166). 
45

 

 

 

A ameaça dizia respeito a qualquer grupo social resistente à vontade ditatorial; 

qualquer intento de mostrar a verdade sobre o massacre na base Almirante Zar havia sido 

obstaculizado, a fim de salvaguardar a mentira difundida como verdade. A ditadura se 

protegeu na censura e, mediante esse artifício, a opinião pública só tinha acesso à versão dos 

fatos fornecida pelo regime. Não somente os periódicos, mas toda a mídia argentina estava 

sob ameaça de prisão caso desobedecessem ao governo. Em outros termos, o regime parecia 

ter vencido a resistência oferecida pelos diversos grupos de oposição, havia eliminado parte 

da guerrilha, se vingado dos fugitivos exilados no Chile e, agora, sua versão da história 

triunfava sobre a verdade. Assim, a história oficial se construía abafando vozes e memórias. 

Caso não se levantasse uma narrativa de resistência que, não obstante as ameaças, 

contasse a parte oculta do massacre de Trelew, continuar-se-ia a pensar conforme a intenção 

da ditadura. Maria Griselda Zuffi (2007, p. 24) compreende La pasión según Trelew como 

uma investigação que reconstitui as vozes das testemunhas como sinal de resistência popular, 

ou seja, a narrativa se constitui numa resposta ao regime ditatorial, num sinal de que o temor, 

o horror e o silenciamento não são capazes de esconder por muito tempo a verdade. Ainda 

segundo Zuffi, Martínez escolhe um momento da luta popular em que os cidadãos reagem 

ante as estruturas de poder e triunfam diante do exército. Esse episódio é descrito no décimo 

primeiro capítulo da edição do relato em estudo intitulado “En estado de comuna”, que narra 

a greve geral empreendida pelos habitantes de Trelew e a posterior agremiação no teatro 

Espanhol, onde passaram dias protestando. 

                                                           
45

 Amenazando con prisión a quien por cualquier medio difundiera, divulgara o propagara comunicaciones o 

imágenes provenientes de, o atribuidas, o atribuibles a asociaciones ilícitas o a personas o a grupos 

notoriamente dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. 
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A narrativa torna públicos os fatos ocultados e responde, de forma desafiadora, à 

censura imposta na época, ou seja, desfaz as falsas versões que os periódicos eram obrigados 

a divulgar e, com isso, abre precedentes não só para rever o episódio ocorrido na base 

Almirante Zar mas também, para entender o mencionado acontecimento como um item da 

complexa rede de arbitrariedades e injustiças que os militares vinham praticando ao longo dos 

anos na Argentina. Para que não se faça um recorte histórico muito longo, pode-se situá-las 

desde os anos 1940 até os anos 1970, época daquilo que se chamou “o processo”, isto é, a 

parte mais sangrenta do autoritarismo no país. 

Segundo Félix Luna (1995, p. 134), até o mencionado período histórico, a política da 

fraude vinha sendo praticada descaradamente, em especial, depois da substituição do 

presidente Ortiz por seu vice, Castillo.
46

 Essas arbitrariedades haviam degradado a ideia de 

democracia, de modo que a defesa do sistema de governo não fazia sentido para aqueles que 

percebiam as eleições fraudulentas e cheias de trapaça. No entanto, existia uma ideologia 

nacionalista que, embora sem representação em partido político, tinha predominância entre os 

setores militares e as classes altas do país. Os militares eram os defensores mais veementes 

dessa ideologia, apregoando a defesa da indústria nacional e uma maior independência da 

Inglaterra. 

Castillo havia beneficiado as forças armadas até o ponto de permitir o surgimento de 

organismos industriais dependentes de tais setores. Os militares viam com desdém as fraudes 

cometidas durante os processos eleitorais, porém nutriam a ideia de uma ruptura purificadora, 

ou seja, a mudança para um governo de tipo hierárquico capaz de conduzir a nação ao 

patamar que a democracia, com fraudes e trapaças, não havia conseguido. Em 1943, efetuou-

se o golpe de Estado, liderado pelo general Rawson. Seus companheiros discordaram de 

nomes por ele indicados aos ministérios e vetaram sua posse, mas o governo de fato se 

estabeleceu com o vice, Pedro Pablo Ramírez. Os militares concederam posições importantes 

aos nacionalistas, ainda que medidas adotadas por estes, como perseguições aos intelectuais, a 

dissolvência de partidos políticos e a obrigatoriedade do ensino religioso católico, suscitassem 

revoltas.  
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 Ramón S. Castillo (1873-1944), membro do Partido Democrata Nacional, eleito primeiramente vice-presidente 

da Argentina nas eleições de 1938, assumiu a presidência do país em 1942, depois da morte do presidente 

Roberto M. Ortiz e governou até 1943, quando deposto por um golpe de Estado. Seu governo foi marcado por 

inúmeras denúncias de fraudes e corrupções. 
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A intervenção militar sobre a Argentina prosseguiu até 1944, ano em que o exército 

depôs Ramírez, o presidente de fato, substituindo-o pelo ministro da Guerra. A decisão foi 

motivada por um ultimatum dos Estados Unidos a fim de que o país abandonasse sua posição 

neutra diante da Segunda Guerra Mundial, principalmente, depois que os estadunidenses 

prenderam um cônsul argentino em viagem pela Europa cujo intento era comprar armas aos 

alemães para abastecer o exército. O intervencionismo começava a dar sinais de desgaste 

ainda na primeira metade da década de 1940, quando os americanos pressionaram o governo a 

ceder a uma experiência democrática Assim, em 1946, Juán Domingo Perón, ex-ministro do 

Trabalho, assumiu a presidência; em 1952, venceu novamente as eleições, o que lhe daria 

direito de governar até 1958, mas renunciou devido ao golpe de Estado de 1955. 

O general Eduardo Leonardi assumiu em seu lugar, mas seria também deposto por 

outro golpe militar, falecendo alguns meses depois; quem o substituiu foi o general Pedro E. 

Aramburu. Apesar da mudança de governo, as arbitrariedades persistiam, o novo presidente 

intervinha em sindicatos e partidos políticos; perseguia peronistas, prendia dirigentes políticos 

e sindicais discordantes de sua política de governo, como também mandou fuzilar mais de 30 

pessoas envolvidas em um suposto golpe de Estado contra seu governo. Em 1958, no entanto, 

convocou eleições presidenciais, vencidas pelo civil Arturo Frondizi com impressionante 

votação. 

O governo de Frondizi durou até 1962 quando, deposto por outro golpe militar, 

substituiu-o José María Guido. A interferência velada dos militares na política argentina 

durou até 1966, ano em que José Carlos Onganía, nomeado pela junta de comandantes 

militares, sucedeu Arturo Illia. Onganía governou até 1970, em gestão marcada por decisões 

arbitrárias, crises internas e resistências violentas, como o Cordobazo.
47

 O parlamento foi 

dissolvido, a vida política ficou restrita, o número de ministérios caiu para apenas cinco, 

reprimiu-se violentamente o comunismo, as universidades perderam autonomia e se tornaram 

alvo de intervenção federal. Além disso, a maioria dos engenhos de açúcar na região de 

Tucumán foi fechada, os protestos de trabalhadores demitidos eram reprimidos, restringiu-se 

o direito à greve, houve demissões em massa, aposentadoria forçada de dirigentes sindicais e 

os sindicatos viram-se submetidos ao poder do Estado (Cf. ROMERO, 2006). 

Por outro lado, congelou-se o preço das tarifas públicas, dos combustíveis e alimentos. 

Mediante empréstimos tomados junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI), aumentou-se 
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 Violenta manifestação popular contra o regime ditatorial, ocorrida na cidade de Córdoba em 1969. 
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a arrecadação pública e se reduziu o déficit do Estado. Produzia-se longo período de 

estabilidade econômica, mas aparentemente: 

 

 

O setor mais concentrado – predominantemente estrangeiro – foi o maior 

beneficiado dessa política que, além de estabilizar, pretendia reestruturar 

profundamente o mundo empresarial e consolidar definitivamente as 

mudanças esboçadas desde 1955. Muitas das empresas instaladas na época 

de Frondizi começaram a produzir com capacidade total e, além disso, 

empresas estrangeiras compraram empresas nacionais [...] de modo que a 

desnacionalização da economia foi mais evidente (ROMERO, 2006, p. 164). 

 

 

Assim, à revelia dos prejuízos da indústria e do agronegócio nacional, a Argentina 

seguia sua política denominada liberal, contudo: “a balança pendia para o lado dos grandes 

empresários” (ROMERO, 2006, p. 165) que não queriam renunciar à alavanca fornecida pelo 

Estado. Tampouco os militares desejavam preterir ao poder que possuíam e, assim, as 

engrenagens públicas pareciam bastante funcionais quando, na verdade, o que existia era a 

redução do estado de bem-estar social e uma ampliação do Estado intervencionista em favor 

do domínio do capital estrangeiro, principalmente sob a capitania dos Estados Unidos.  

Torna-se então necessário evocar as palavras de Karl Marx, haja vista a evidência da 

relação entre capitalismo e violência. Na Argentina do período em estudo, as relações eram 

bastante parecidas às descritas pelo pensador alemão tanto n’O capital quanto n’O 18 de 

brumário. As classes sociais se digladiavam a fim de alcançar o seu espaço de poder, em 

embate que ultrapassou o limite político e ideológico, chegando, muitas vezes, ao conflito 

armado. Os militares, possuidores de maior poder bélico, levavam vantagem frente aos 

demais, somando ao fato de ainda serem apoiados pela burguesia financeira. Qualquer 

tentativa de mudança praticamente se inviabilizava, sendo esse um dos motivos que fizeram 

os regimes ditatoriais, capitaneados pelas forças armadas, sucederem-se várias vezes no país. 

Após sua chegada às esferas de poder, impunham sua vontade a contragosto ao povo: leis 

eram mudadas; direitos sociais, suprimidos; os manifestantes, silenciados com violência. 

Os grupos subalternos passaram a se utilizar também de atos violentos para tentar 

modificações nas conjunturas sociais. A guerrilha foi o meio encontrado para devolver ao 

Estado a violência imposta: 

 

 

As primeiras organizações guerrilheiras tinham surgido sem muitas 

consequências, no início dos anos 1960 [...] mas o que lhes deu maior 
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impulso e força foi a experiência autoritária e a convicção de que não havia 

outra alternativa além da ação armada (ROMERO, 2006, p. 174). 

 

 

As ações violentas se intensificaram, sequestros, expropriações e execuções 

promovidos pelos guerrilheiros se fizeram sentir em todo o território argentino. Os militares 

também responderam a essas ações com mais violência. Enquanto queriam manter o poder 

político e econômico, não obstante a desigualdade social, os guerrilheiros pretendiam quebrar 

o poder da ditadura, restaurar a democracia e gerar as mudanças políticas promotoras de 

igualdade e bem-estar social. “Não faltaram ações de ‘expropriação’ e divisões entre os 

pobres no estilo Robin Hood” (ROMERO, 2006, p. 174). A onda de violência desestabilizou 

o governo militar de tal forma, que, em 1971, Onganía foi removido do poder e substituído 

pelo general Alejandro Agostín Lanusse. Grupos guerrilheiros e o exército continuavam 

enfrentando-se clandestinamente, até que se promoveu a abertura política, a liberdade 

partidária e a convocação de eleições presidenciais para o ano de 1972. O próprio Lanusse 

concorreu, mas a chapa Perón-Perón, composta pelo general e sua terceira mulher, venceu 

com 62% dos votos. 

No entanto, Perón faleceu em 1974, antes de completar o tempo necessário de seu 

mandato. Isabelita (María Estela Martínez de Perón) ficaria no cargo até ser deposta por uma 

junta militar que, após aprisioná-la, assumiria a chefia do mais alto patamar do poder 

executivo. Nessas circunstâncias, em que realçam os constantes abusos de poder cometidos 

pelos militares ao longo da história argentina, inserem-se o período ditatorial inaugurado em 

1966 e o massacre de Trelew. A respeito desses fatos, os documentos elaborados pelos 

militares não se mostram dignos de confiança.  

Tomás Eloy Martínez (1996) reconhece esse atributo: “os documentos raramente 

servem para estabelecer um critério de verdade, eles são, entretanto, uma referência constante 

para os critérios de legitimidade” (p. 93).
48

 Sua escrita é permeada por uma constante 

desconfiança em relação aos documentos que, em sua visão, não devem ser utilizados de 

forma irreflexiva na construção da história porque facilmente manipuláveis por grupos 

políticos e historiadores a fim de elaborar versões que não tocam a completude dos fatos. 

Além disso, são perecíveis, podem ser fabricados ou inventados a fim de atender a 
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 Los documentos rara vez sirven para establecer un criterio de verdad, son en cambio, una referencia  

constante para los criterios de legitimidad. 
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determinados interesses, por isso, o escritor sugere que a historiografia não passe 

exclusivamente pela via documental, mas recorra a outros tipos de prova.  

Nesse sentido, a literatura de testemunho, “[...] o ensaio, a nota jornalística, mantêm-se 

no lugar da verdade dos fatos, só que a verdade passou a ser observada desde a subjetividade 

do eu-testemunha” (ZUFFI, 2007, p. 30).
49

 O gênero em questão vivifica a história oral e traz 

à baila uma forma de verdade que, além de perdurar na memória dos povos, sobrevive de 

forma clandestina. Assim, Martínez traz a voz das testemunhas para confrontar o discurso 

oficial e, a partir do caos, revisar a história do massacre de Trelew. Vale então observar o 

testemunho de Ricardo René Haidar: 

 

 

Na base naval, formamos duas filas até a saída, cada um em pé ao lado de 

sua cela [...] quando Sosa e Bravo terminaram sua ronda, de modo 

surpreendente [...] iniciou-se o rata-tatá de uma metralhadora. Olhei 

sobressaltado até o fundo aberto do corredor e vi Susana e Clarissa caírem, 

virei rapidamente e entrei na minha cela [...] desde ali segui ouvindo os 

disparos até que de pronto se interromperam [...] Bravo entrou em nossas 

celas e nos ordenou que ficássemos em pé. Obedecemos [...] o oficial cujo 

nome poderia ser Fernández, sem me dirigir palavra, apontou a arma à 

minha cara. Imediatamente, virei meu corpo para a esquerda no exato 

momento em que ele disparava. Recebi o impacto no ângulo superior direito 

do hemitórax esquerdo, debaixo da clavícula (p. 129-137). 
50

  

 

 

A versão de Ricardo René Haidar destoa completamente da apresentada pelos 

militares. A partir dela, percebe-se um crime bárbaro, cometido a sangue frio contra pessoas 

desarmadas e, por conseguinte, sem a menor chance de defesa. Nesse momento, Martínez 

alcança o primeiro intento do testemunho: lançar o discurso oficial no campo da dúvida. A 

versão apresentada pelo regime passa a ser confrontada com um contradiscurso, de maneira 

que os documentos já perdem o valor de verdade absoluta e fracassam quanto a sua função de 

prova irrefutável. 
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 […] el ensayo, la nota periodística se mantienen en el lugar de la verdad de los hachos, solo que la verdad 

pasó a ser observada desde la subjetividad del yo-testigo. 
50

  En la base naval formamos dos filas mirando hacia la salida. Cada uno parado al lado de su celda […] 

cuando Sosa y Bravo terminaron su recorrido, en forma completamente sorpresiva […] empezó el tableteo de 

una ametralladora. Miré sobresaltado hacia el extremo abierto del pasillo y vi caer Susana y Clarisa. Giré 

inmediatamente y me introduje en mi celda [...] Desde allí seguimos escuchando el ruido de las ráfagas, hasta 

que de pronto éstas se interrumpen […] Bravo entró en nuestra celda y nos ordenó que nos pusiéramos de pie. 

Obedecimos. El oficial que el nombre podría ser Fernández y sin mediar palabra me apunta a la cara. 

Instintivamente giré mi cuerpo hacia la izquierda en el exacto momento en que me disparaba. Recibí el impacto 

en el ángulo superior derecho del hemitórax izquierdo, debajo de la clavícula.  
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O procedimento mais adequado nessas circunstâncias seria a investigação dos fatos 

por diversos meios, no entanto, o regime militar proibiu qualquer intento de elucidação dos 

acontecimentos, bem como toda veiculação de informações ou imagens que discordasse do 

apregoado pelo Estado. Isso torna perceptível a tentativa de dissimulação dos dados e a 

falsificação da documentação pela ditadura, não deixando outra alternativa senão a busca por 

uma verdade de forma clandestina. É nesse espaço intervalar que Martínez, através de 

testemunho dos cidadãos, dos parentes das vítimas e dos sobreviventes, assim como por meio 

de notas oficiais e textos jornalísticos, vai tecendo uma parte da história argentina escondida 

nos porões da repressão. 

María Antónia Berger, uma das sobreviventes, narra versão coincidente com a de 

Haidar. Segundo ela, após a rendição em Trelew e as sucessivas negociações para conduzir os 

detidos ao complexo penal de Rawson, os guerrilheiros se entregaram após terem todas as 

garantias de segurança. Três dias depois da detenção, os militares passaram a mudar o 

tratamento dispensado aos guerrilheiros: “recordo que o capitão de corbeta, Bravo, apontou 

sua pistola 45 para a cabeça de Clarisa Lea Place ao mesmo tempo em que ameaçava matá-la 

porque se negou a deitar-se de costas no chão” (p. 140)
51

. A tortura psicológica era prática 

trivial entre os militares, através dos disparos nas paredes das celas enquanto os prisioneiros 

dormiam ou da simulação de fuzilamento, colocando-os em fila e disparando balas de festim. 

Essa situação persistiu até que, às três da manhã do dia 22 de agosto, os militares 

acordaram os guerrilheiros, colocara-nos em fila e os alvejaram, agora, com munição de 

verdade. Segundo Berger, o ar se cobriu de gritos e balas, já que todos os militares acionaram 

suas armas contra os detidos. Os disparos a atingiram no braço esquerdo, no glúteo e no 

estômago. Nesse momento, ela se jogou em sua cela; sua companheira fez o mesmo, mas 

muito debilitada, morreu no local. Capitão Emílio Bravo obrigava os feridos a confessarem 

informações sigilosas. A negativa resultava em disparos de armas de curto alcance à queima 

roupa, que os matavam instantaneamente.  

Nesse momento, María Antónia se fingiu de morta e, com os olhos semiabertos, viu 

um militar da marinha, responsável por liquidar quem ainda apresentasse sinal vital, disparar 

contra o corpo sem vida de María Angélica Sabelli e, depois, o tiro acertou sua cabeça e lhe 

destruiu o maxilar direito. O disparo não foi suficiente para matá-la, seguiu sem demonstrar 

                                                           
51

 Recuerdo que el capitán de corbeta Bravo colocó su pistola calibre 45 en la cabeza de Clarisa Lea Place, al 

tiempo que amenazaba con matarla porque esta se negaba a colocarse boca arriba en el suelo. 
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sinal de vida, mas ouvindo toda a conversa dos oficiais. Isso lhe permitiu sentir a presença de 

um homem para quem os militares primeiramente narraram a versão falsificada dos fatos. 

Apesar da proximidade com Trelew, os militares não utilizaram os profissionais de saúde 

dessa cidade, mas deslocaram uma unidade médica de Puerto Belgrano. Assim, os 19 feridos 

ficaram mais de oito horas sem qualquer tipo de socorro; apenas três deles sobreviveram.  

O terceiro testemunho, dado pelo guerrilheiro Alberto Camps, também coincide com 

as anteriores. Depois da rendição em Trelew, afirma esse, os guerrilheiros foram trasladados à 

base da Marinha junto com um juiz de sobrenome Godoy e um advogado de sobrenome 

Amaya. Alojaram Camps na cela número dez junto com outros três companheiros, a saber, 

Alfredo Elías Kohon, Mario Emilio Delfino e José Ricardo Mena. Entre os dias 15 e 16 de 

agosto, revistaram-nos, tiraram fotografias e confiscaram seus pertences, entregaram-lhes os 

colchonetes e os deixaram dormir até ao meio-dia do dia seguinte. Na noite anterior, os 

guerrilheiros tiveram um encontro com Bravo, que os tratou de forma rude. Havia tantos 

oficiais e suboficiais armadas no pátio da base, que, para caminhar, necessitava-se abrir 

caminho entre eles. Os banhos e as refeições eram tomados sob a custódia de vários militares 

apontando armas às cabeças dos detidos. 

O interrogatório constituía prática cotidiana e a recusa dos guerrilheiros em responder 

às perguntas reverberava em castigos, tais como dormir sem colchão, lençol, cobertor e 

travesseiro. As punições cresceram em intensidade de modo que as torturas ocorriam até pela 

madrugada. Na noite de 21 de agosto, a guarda foi trocada; militares de patente mais baixa 

agora os custodiavam. O diálogo com eles resultou na devolução dos colchões, lençóis e 

travesseiros, bem como em uma alimentação melhorada. Às três e meia da manhã de 22 de 

agosto, entretanto, os militares despertaram os presos de modo brusco, puseram-nos em fila 

frente a suas celas, obrigaram-nos a baixar as vistas e os alvejaram. Camps pensou tratar-se de 

outra simulação de fuzilamento, mas, quando percebeu alguns de seus companheiros feridos, 

lançou-se à cela junto com outro detido e permaneceu sem se mover, fingindo-se de morto. 

Após os disparos das metralhadoras, os militares passaram revisando aos feridos e, se 

percebiam ainda algum sinal vital, disparavam. Apenas se ouviam gemidos de dor e 

respirações ofegantes. Bravo entrou na cela onde o guerrilheiro se encontrava, mandou que se 

levantasse e pusesse as mãos na nuca; perguntou-lhe se iria responder às perguntas e, ante a 

negativa, acertou-lhe um tiro no estômago. Apesar de ferido, permaneceu consciente e 

perseverava em manter-se como morto. Pela manhã, chegaram enfermeiros, colocaram-no em 
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uma maca e o transportaram a uma sala médica, mas, nenhum procedimento foi realizado. 

Oito horas após, conduziram-no a Porto Belgrano em um avião militar. Depois de operado e 

recuperado, ele relatou esses acontecimentos a um juiz naval.  

Os relatos põem em xeque a história oficial, inobstante a possibilidade de uma guerra 

de versões ou de os guerrilheiros também estarem mentindo, o testemunho já situa a discussão 

em terreno bastante polêmico. Ocorre que tais versões nunca apresentam neutralidade nem 

comportam relativismos, não se mostram como faces da mesma moeda, narrações diferentes e 

de igual valor para o mesmo fato, já que um dos lados apresenta uma versão nitidamente 

falsificada da história. Ademais, o testemunho em vista conduz a discussão para longe da 

prova documental pura e simples, ou seja, os documentos são passíveis de dúvida, descrença e 

questionamento. 

A narração das testemunhas preenche lacunas deixadas pela prova documental e a 

história passa a ser observada pelo viés subjetivo, o que não significa falsificação, pois o 

indivíduo que passou pelo trauma sobrepassa os documentos, representativos de um fato real 

que a testemunha viveu de verdade. Portanto, a resposta sobre quem está falando a verdade é 

respondida desde a subjetividade do testemunho dos guerrilheiros e dos habitantes de Trelew. 

Se o regime militar não temesse tanto a investigação dos fatos, não tomaria tantas medidas a 

fim de proibi-la. Do mesmo modo, se a versão apresentada por Martínez trouxesse fatos 

infundados, não haveria a menor necessidade de o regime persegui-lo, a ponto de o escritor ter 

de se exilar.  

Os testemunhos dos guerrilheiros se juntam a outras vozes violentadas pela ditadura 

militar argentina, e a contra-história em que se constitui La pasión según Trelew se insere nas 

brechas do discurso oficial; elucidando as contradições do regime, desvela as rasuras e os 

silêncios de uma memória subterrânea. Nesse sentido, as palavras de Chiche López, um dos 

moradores de Trelew que presenciou a ocupação militar na cidade, comunica que não havia 

sequer vontade de se ir ao cinema ou a alguma cafeteria devido à intimidação das forças 

armadas. Cabe relembrar que nenhum daqueles cidadãos era “terrorista” (para usar o termo 

empregado pelos militares) e que o advogado Mario Abel Amaya, detido por quase 100 dias, 

por defender a causa dos presos políticos, tornou-se desafeto do regime. Ele não havia 

participado de qualquer ação guerrilheira, somente tentou aplicar a justiça na Argentina. 

Menciona-se também que os militares ameaçavam os desafetos com a morte, mesmo 

sem haver pena semelhante no código penal argentino. Outro fato que demonstra até onde 
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chegava a brutalidade do regime é narrado no testemunho de Elvio Ángel Bel, Horacio 

Correa, Manuel Villar e Alberto Barceló, pessoas agredidas ou que tiveram parentes seus 

agredidos, inobstante muitos serem já anciãos. Suas casas foram violadas mesmo sem 

mandado judicial: “Pedi ao oficial que me mostrasse onde estava a ordem de prisão ou para 

revistar minha casa, ele pegou um papel [...] em que havia uma assinatura e escreveu meu 

nome e de meu domicílio. Isso me assustou” (p. 52).
52

 

Diante de tais arbitrariedades, não há porque confiar em documentos forjados a fim de 

isentar o regime da culpa. Vozes de testemunhas que sofreram os traumas na própria face 

iluminam esse espaço da história e fazem da linguagem uma arma a favor da justiça. 

Atualmente, historiadores não temem referir-se à ditadura argentina dos 1960-70 como um 

genocídio já que, no período, entre 10.000 e 30.000 pessoas perderam suas vidas. A ação 

“terrorista” do Estado consistia em quatro etapas: sequestro, tortura, prisão e execução, de 

maneira que a historiografia confirma a versão dos guerrilheiros narrada no relato testemunhal 

de Martínez.  

O efeito aterrorizante dessas práticas aumentava quando países vizinhos, também 

governados por ditaduras de direita, facilitavam a prisão dos guerrilheiros em seu território 

(Cf. DINGES, 2005). Depois do sequestro, os bens das vítimas eram saqueados e as famílias, 

muitas vezes, dizimada. Levavam os refugiados para campos de concentração clandestinos e, 

na maioria dos casos, executavam-nos: “os cadáveres apareciam nas ruas, como se tivessem 

morrido em confronto ou tentativa de fuga” (ROMERO, 2006, p. 198). Os militares também 

sustentaram versão de tentativa de fuga para justificar o fuzilamento dos guerrilheiros em 

Trelew, fazendo observar que essa estratégia era bastante comum entre os membros do 

regime. 

A crueldade do terrorismo de Estado chegava ao ponto de não permitir às famílias 

enterrarem seus mortos. Os corpos eram jogados em covas feitas pelos próprios prisioneiros, 

queimados em valas comuns, dinamitados ou jogados ao mar, amarrados a bloco de cimento, 

depois de serem inoculados com sonífero. Assim, o regime computou em suas estatísticas 

mais desaparecimentos do que mortes. Como o sistema judiciário estava em suas mãos, a 

elucidação desses casos não ocorreria facilmente: 
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 Le pedí al oficial que me mostrara dónde estaba la orden de allanamiento, él cogió un papel […] al pie de los 

cuales había una firma […] delante de mí escribió mi nombre y mi domicilio […] eso me asustó. 
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O Estado se desdobrou: uma parte clandestina e terrorista, praticou uma 

repressão sem responsáveis, que se eximia de responder a qualquer 

reclamação. A outra, pública, apoiada em uma ordem jurídica estabelecida 

por ela mesma, silenciava qualquer voz. Não só desapareceram as 

instituições da república, mas foram também autoritariamente eliminadas as 

divergências públicas de opinião e mesmo sua expressão (ROMERO, 2006, 

p. 199). 

 

  

A recente historiografia latino-americana confirma a versão narrada em La pasión 

según Trelew. No entanto, o pioneirismo do autor nesse tipo de ação deve ser reconhecido, 

tanto em relação à veracidade das informações oferecidas quanto por seu estilo ímpar de 

narrar. Tomás Eloy Martínez desafiou a estrutura repressora, não aceitou o discurso oficial 

nem os documentos apresentados pelo regime e, mediante a compilação das vozes de 

testemunhas, tantas quantas conseguiu reunir, construiu à luz da subjetividade um discurso 

alternativo àquele que se difundia pelos representantes do oficialismo.  

A mescla entre os discursos jornalístico, literário e biográfico não anula a veracidade 

dos fatos, mas humaniza um discurso que surge como instância desafiadora da objetividade e 

da imparcialidade narrativa. Dessa forma, se os documentos podem ser manipulados, no relato 

testemunhal em estudo, a memória se conserva firme em seu compromisso de apontar a uma 

verdade silenciada artificialmente por decisões econômicas e políticas. É assim que, no 

esforço de investigar os fatos, reunir fontes de pesquisa e múltiplas vozes enunciativas, dar-

lhes expressão e compor seu texto elucidativo, o autor organiza a história da própria vida, e a 

história de seu país, a partir do mais profundo caos que então reinava. 

 

 

3.2 Quando o protetor se faz carrasco: a violência de Estado 

 

Partindo do pressuposto de que o Estado não se configura em um conjunto 

homogêneo, e sim, em um mosaico de grupos sociais, e estes combatem por espaços de poder, 

é de se esperar que o uso da violência seja algo comum a qualquer civilização. Friedrich 

Nietzsche (1886) já havia identificado no ser humano uma tendência violenta, utilizada para 

fazer valer sua vontade ante os iguais. Mesmo o posterior desenvolvimento social do ser 

humano não extinguiu de sua natureza essa tendência, portanto, segundo o filósofo, os 

agrupamentos humanos, inclusive o Estado, não se isentam da violência.  
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O Estado burguês tenta transmitir uma imagem protecional e se arroga como instância 

construída sob o princípio da razão e da imparcialidade. Em outros termos, não se permite ver 

como instância fragmentada, violenta, repressora e controlada pelo interesse de determinados 

grupos cujas posições se definiram pela violência sobre os demais. O pensador que legou à 

ciência essa visão foi Sigmund Freud, permitindo observar a sociedade como um 

conglomerado de divergências no qual os grupos destinam seus impulsos uns aos outros. 

Freud (1930) observa que o universo social transformou-se através da repressão aos impulsos 

eróticos (uma forma de violência) e os punia com severidade, até que não mais se necessitou 

tanto da violência direta, pois as pessoas haviam adquirido a habilidade de refreá-los, ou seja, 

consciência de suas ações.  

No entanto, apesar de ter em conta as vantagens da vida social, Freud não descarta a 

ideia de que alguns grupos jamais renunciaram às suas satisfações e, pela força, subjulgam os 

demais às suas vontades. É importante salientar que, na sociedade burguesa, os conflitos 

sociais acontecem desde o campo político e discursivo até o confronto armado. Os grupos 

lançam mão constantemente desses recursos porque as posições sociais não foram definidas 

pacificamente, deixando a coletividade sempre fissurada e prestes a embates de todas as 

espécies. Os grupos subalternos se esforçam para se livrar da violência legalmente 

administrada e atingir posições mais privilegiadas, haja vista que o local ocupado por 

determinado grupo não raro se define violentamente. 

Karl Marx (1851), por exemplo, demonstra o processo violento que levou a burguesia 

à posição de classe dominante. Após a aplicação direta da força e o conseguinte controle do 

Estado, os grupos dominantes mantiveram a coesão social mediante outros tipos de violência. 

Agora, os acordos políticos, a legislação, o aparelho policialesco e as forças armadas mantêm 

a sociedade conforme o desejo das classes dirigentes, sem o uso aberto da violência. Embora 

os grupos privilegiados se esforcem para disfarçá-la, as classes subalternas não conseguem 

enxergar as relações sociais isentas desse poder, pois todo o seu aparato só lhes prejudica.  

Ainda à luz do pensamento marxiano, a legislação elaborada durante a revolução 

industrial beneficiava claramente os interesses dos industriais ou possuía lacunas suficientes 

para que eles a burlassem. Abusos cometidos, tais como jornada exaustiva de serviço e 

trabalho infantil, eram legalmente aprovados; mais uma prova da diferença entre legislação e 

justiça. Assim, qualquer reivindicação contrária a essa instituição legal constituía crime, 

permitindo ao aparelho policialesco a utilização da força física para recompor a estabilidade 
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social. No entanto, os grupos dominantes não possuem seu lugar inabalado, as classes 

subalternas, ainda resistentes à dominação, perseveram em sua luta para mudar o status quo, o 

que faz da sociedade uma constante de conflitos.  

Se a solução não é encontrada nos acordos políticos pelo diálogo, não se admira que a 

luta se trave no campo armado. Observa-se tal situação na Argentina entre os anos de 1966 e 

1983, quando os militares, grupo social que adquiriu pela força o controle do Estado, 

impunham um regime de governo em que os direitos políticos, sociais e civis foram 

cerceados. A violência de Estado se dirigia a todo cidadão considerado subversivo. Os grupos 

subalternos, afastados de qualquer decisão política, partiram para o combate armado, travado 

clandestinamente contra o Estado, e os militares despejaram contra seus opositores uma 

violência que beirou as raias da tirania
53

 e do genocídio: 

 

 

[...] caíram militantes de organizações políticas e sociais, dirigentes sindicais 

atuantes nas comissões internas das fábricas [...] e junto com eles militantes 

políticos, sacerdotes, intelectuais, advogados relacionados à defesa de presos 

políticos, ativistas de organizações de direitos humanos, pela única razão de 

serem parentes de alguém, terem seu nome em um caderno de telefone ou 

serem mencionados em uma sessão de tortura (ROMERO, 2006, p. 199). 

 

 

Tomás Eloy Martínez narrou detalhes dessa atrocidade, colocando a própria vida em 

risco ao relatar uma versão da história que deveria ser silenciada. Após a divulgação de La 

pasión según Trelew em 1973, foi perseguido pela Triple A, organização paramilitar cujo 

objetivo consistia em assassinar qualquer pessoa considerada subversiva (Cf. Martínez, 2004, 

p. 181) e precisou se retirar da Argentina. A narrativa em estudo não somente evidencia uma 

versão da história censurada pelo regime, mas detalha as histórias de vida submetidas à tirania 

do Estado. Mediante um discurso parcial, o escritor descarta a pretendida neutralidade do 

discurso científico, optando pelo veio subjetivo para abordar a violência da ditadura argentina 

e suas consequências. 

Isso aconteceu a partir da década de 1960, em sucessivos golpes militares que se 

interromperam com a deposição da presidente Maria Estela Martínez em 1976. Esse episódio 

marcou a supressão do regime democrático, a se restabelecer somente na década de 1980, 
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 Termo originário da Grécia antiga, empregado para se referir a governos que tomam o poder mediante a força 

e a fraude (Cf. Bobbio, 1995, p.371). O mencionado verbete é pertinente a ditaduras modernas caracterizadas por 

um comando arbitrário e ilimitado, que recorre a instrumentos violentos e coercitivos, assim como à brutal 

violação dos direitos humanos, caso da Argentina nas décadas de 1960-1970. 
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com a eleição de Raúl Alfonsin. Portanto, a guerrilha, empreendida por organizações 

guerrilheiras como ERP, FAR e Montoneros, consistia em tentativa urgente de reestabelecer 

um regime de igualdade entre os grupos sociais. Porém, a resposta do Estado ditatorial foi 

uma violência desmedida, visível em sua primeira ação criminosa e terrorista: a dizimação do 

ERP entre 1975 e 1976. 

Seguiram-se as prisões, não só de guerrilheiros, mas de qualquer pessoa acusada de 

atividades subversivas. Sem processo formal ou julgamento, os indivíduos eram levados a 

pontos de detenção isolados em várias partes do país, muitos deles, clandestinos. Não espanta 

que a época se marcasse por milhares de desaparecimentos. Esse termo bem parece um 

eufemismo utilizado para aplacar a dor, visto que a sociedade desconfiava dos assassinatos, a 

julgar pelos testemunhos daqueles que vivenciaram a crueldade do regime, como os três 

sobreviventes ao massacre de Trelew.  

As prisões constituem as primeiras demonstrações dos abusos de poder, não havia 

nenhuma condenação que justificasse as detenções, mas o regime continuou realizando-as. Na 

penitenciária de Rawson, uma das eleitas para receber os presos políticos, o povo local travou 

seu primeiro contato com os guerrilheiros, a meados de 1971. A narrativa em análise descreve 

aquela cidade como burocrática e preenchida demograficamente por funcionários públicos 

que residiam em Trelew. Assim, a maior parte da população decrescia bastava chegar a noite: 

“Os empregados da administração pública viajam duas vezes ao dia entre ambas as cidades” 

(p. 41).
54

  

Quando os presos chegaram a Rawson, provocaram tanta apreensão nos habitantes de 

Trelew a ponto de eles realizarem caravanas até a cidade vizinha para visitar os detidos. Na 

verdade, despertavam uma sensação desconhecida nos patagônicos, os quais sabiam que os 

detidos haviam infligido os ditames do governo, mas desobedecer às regras de um governo 

criminoso e autoritário não configurava crime, e sim, resistência. Se os cidadãos dessa 

localidade não sabiam em que categoria caracterizar os presos políticos, a simpatia motivou-

os a agir com solidariedade até o ponto de cada habitante possuir um preso sob sua proteção. 

Por isso, quando houve a fuga do presídio de Rawson, os militares agiram com tanta 

severidade contra os habitantes de Trelew, acusando-os de colaboração com o terrorismo e 

adicionando seus nomes ao rol dos procurados pelo regime; “aparecia uma lista com o nome 
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 Los empleados de la administración pública viajan dos veces al día entre ambas ciudades. 
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de quinze a vinte pessoas acusadas, quase sempre membros da comissão de solidariedade” (p. 

46).
55

 

A ditadura não poupou sequer as pessoas sem vínculo com a guerrilha, a exemplo do 

advogado Mario Abel Amaya: 

 

 

Quatro dias depois da fuga da prisão de Rawson, detiveram o advogado 

Mario Abel Amaya, que acompanhou os 19 guerrilheiros fugitivos atrasados 

ao aeroporto e que havia servido de mediador entre eles e as forças de 

repressão, até que se renderam e foram levados à base aeronaval [...] As 

pessoas se deram conta de que seu sequestro era, na verdade, o de todos nós. 

Pensávamos em nos mobilizar para que o liberassem, mas não sabíamos qual 

era o melhor caminho, tudo parecia confuso (p. 45). 
56

 

 

 

A prisão de Amaya reflete o desdém da ditadura com a justiça, pois, embora não 

houvesse qualquer acusação legal que subsidiasse sua detenção, ele se tornava um obstáculo 

frente ao regime de exceção ao defender as causas de presos políticos, ação justa, mas 

indesejada pelos donos do poder. Logo, a liberdade ou a existência do advogado se constituiu 

em ameaça. A fim de justificar o encarceramento, o governo forjou uma nota jornalística e a 

enviou aos principais jornais da região informando seus motivos. Um dos que divulgou a 

notícia foi o diário Fornada cuja reportagem afirmava que, durante as negociações no 

aeroporto de Trelew, Amaya e Santucho, chefe militar do ERP, tiveram uma conversa 

comprometedora. Isso foi o bastante para que o advogado fosse considerado integrante de 

grupo terrorista e recebesse as sanções legais.  

Posteriormente à fuga e às prisões relatadas, o governo decretou a região do Chubut 

área de emergência e deslocou o V corpo de Exército para lá efetuar uma varredura na área. O 

procedimento durou cerca de quatro horas, começando ainda pela madrugada. Na ocasião, 

chovia fino, mas improvisaram um acampamento no aeroporto de Trelew, que servia de sala 

de interrogatório, e conduziram até lá, em um caminhão, cerca de 20 pessoas. Além dessas, 

outras 100 pessoas foram revistadas e detidas sem autorização judicial em toda a cidade. Os 

militares denominaram de Vigilante a operação que pretendia, segundo eles, garantir ordem e 
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 […] una lista de quince a veinte acusados, casi siempre miembros da la comisión de solidaridad.  
56

 Cuatro días después de la evasión detuvieron al abogado Mario Abel Amaya, que había acompañado en el 

aeropuerto a los diecinueve fugitivos retrasados y que había actuado como mediador entre ellos y las fuerzas de 

represión, hasta que se rindieron y fueron llevados a la base aeronaval […] La gente se dio cuenta de que su 

arresto era en verdad el de todos nosotros. Pensamos movilizarnos para que lo liberara, pero no sabíamos cual 

era el mejor camino. Todo parecía confuso.  
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tranquilidade à zona, perturbada por ação de elementos vinculados ao terrorismo. O discurso 

oficial pretendia angariar a simpatia dos locais que, além de não se incomodarem com a 

atitude dos guerrilheiros, não compactuavam com o regime estabelecido. Por isso, o povo 

tanto se indignou quando panfletos oficiais lhe agradeciam pela colaboração prestada durante 

a operação.  

De acordo com a narrativa em estudo, durante as visitas que faziam aos detidos, os 

habitantes de Trelew tomavam conhecimento das arbitrariedades cometidas pela ditadura, 

como as torturas e os assassinatos, mas, até então, ainda não tinham sentido na pele os 

malefícios da ditadura. Acreditavam que a justiça, como instituição perfeita, jamais poderia 

ser retirada de um cenário social, até que a invasão do exército lhes mostrou o quanto as 

forças armadas desrespeitavam os direitos sociais e a democracia. Silvia Echeverría, por 

exemplo, arrumava-se para viajar a um congresso universitário há muito agendado quando os 

militares bateram a sua porta e a levaram presa até o aeroporto: “[...] tinham ordens de revistar 

a casa e prendê-la juntamente com o marido mesmo sem encontrar qualquer material de 

cunho subversivo” (p. 51).
57

 Assim o fizeram, e o esposo, com menos sorte, foi torturado. 

Manuel de Villar não sabia por que o detiveram: “meu ideal político sempre foi a 

democracia; meu partido, o Radical, dia 11 de outubro, quando me levaram preso, revisei 

minuciosamente todos os meus antecedentes para ver qual deles irritou as autoridades” (p. 

55).
58

 Os militares disseram que sua prisão resultou de uma denúncia, mas ele levava uma 

vida pacata, não pensava em nada que justificasse denunciá-lo, muito menos, ser detido. 

Ocorre que as forças armadas escolhiam os encarcerados ao acaso, para mostrar seu poder e 

dar exemplo a quem se atrevesse contestá-las. A versão oficial dizia agirem de comum acordo 

para salvaguardar a ordem pública, os bens e a vida dos cidadãos em perigo de ação terrorista. 

Isso é facilmente questionado, pois nenhum dos cidadãos de Trelew que foram presos tinham 

ligação com a guerrilha.  

A violência destinada à população civil possuía caráter intimidador, assim, o governo 

a mantinha inerte enquanto se preocupava com seu alvo preferencial: a luta armada. Após 

escaparem do complexo penal de Rawson, os guerrilheiros deixaram os militares em estado 

de alerta e, para evitarem novas fugas de outras unidades penitenciárias, utilizaram o povo de 
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 […] llevaban orden de allanarle la casa y detenerlos a los dos, marido incluido, aunque no encontraran el 

material subversivo a que buscaban. 
58

 Mi ideal político siempre fue la democracia; mi partido, el Radical, el 11 de octubre, cuando me llevaron 

preso, revisé con minucia todos mis antecedentes para ver cuál de ellos podría haber irritado a las autoridades. 
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Trelew como exemplo. A mensagem transmitida pela violência dirigia-se a quem tentasse 

cooperar com as organizações opositoras. Se a população não constituía ameaça, não 

necessitava de medidas drásticas, mas os sempre incômodos ao sistema exigiam medidas 

severas. 

Conforme o relato testemunhal, o aparato policial disposto a combater a guerrilha era 

desproporcional: uma base militar com 600 soldados, dois aviões de reconhecimento, equipes 

de rádio, equipamento para controle aéreo, 60 homens da brigada antiguerrilheira, 500 da 

polícia estadual e os da polícia federal. O distrito militar de Trelew ainda contava 60 soldados 

e o V Corpo do Exército de Puerto Madryn, cerca de 300 de outras forças policiais, além de 

helicópteros. Imediatamente à recaptura, “[...] Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen [...] trataram 

de visitar aos presos. As autoridades militares informaram que “‘nesse dia não era possível’ e 

que já não seria nunca mais” (p. 107).
59

 Mesmo com determinação judicial, a ordem militar se 

manteve e a petição enviada ao juiz para permitir a entrada dos advogados e de um médico 

que atestasse a integridade física dos réus após interrogatório foi indeferida.  

O partido político Justicialista recorreu ao ministro do Interior, alertando para uma 

situação de infração aos direitos humanos. Este negou ajuda, sugerindo especificar de qual 

violação se tratava. Como membro do regime, ele dizia não admitir a existência de torturas ou 

prisões por motivo político no país. Enquanto isso, o presidente Alejandro Lanusse pedia a 

extradição dos guerrilheiros que haviam desembarcado no Chile. O país vizinho informou que 

julgaria o caso conforme suas leis, e o medo de que cedesse ao pedido argentino fez com que 

vários agrupamentos de esquerda se mobilizassem, solicitando salvo-conduto para os 

militantes se exilarem em Cuba. Naturalmente, o pedido argentino foi negado, afinal, os 

chilenos ainda viviam em uma democracia. 

Se os fugitivos não puderam ser recapturados, a ditadura contentou-se em arrancar 

informações dos que estavam a sua disposição. Em frequentes sessões de tortura, segundo 

relato de Gustavo Peralta, utilizava-se “o choque elétrico, simulações de fuzilamento, sede e 

afogamentos” (p.118).
60

 Nada disso se compara ao fuzilamento, narrado através de uma 

mescla entre os discursos jornalístico, biográfico e literário:  
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 […] Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen […] trataron de visitar a los presos. Las autoridades militares les 

informaron que ‘ese día no era posible’ y que ya no lo sería nunca.  
60

 […] la picana eléctrica, los simulacros de fusilamiento, la sed, las asfixias en agua.  
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Terça-feira, 22, às sete da manhã, Gustavo Peralta estava limpando os 

plugues duma camionete [...] O toque do telefone lhe cortou um bocejo pela 

metade. Era a mãe de Bidu, que ligava para ele desde Trelew. 

– Vocês estão bem, Gustavo? 

– Sim, estamos bem. O que aconteceu? 

– [...] ouvimos uns estampidos que vinham da base. Aqui corre a notícia de 

que mataram os rapazes. 

– Como? – perguntou Gustavo. 

– Mataram os rapazes que estavam presos! – repetiu a mulher. 

– Não, por favor, que não seja verdade – disse Gustavo, e soltou o telefone 

sem colocá-lo no gancho [...] (p. 119).
61

 

 

 

Esse episódio narrado por via subjetiva não se apresentou da mesma forma nos 

discursos oficiais. A mídia foi obrigada a divulgar que a resposta militar consistia em reação a 

um intento de fuga dos guerrilheiros. A associação sindical dos advogados decidiu elaborar 

um documento contestando a versão dos mencionados acontecimentos que circulou na 

imprensa. Os associados pensavam em denunciar as contradições explícitas no discurso dos 

militares, todavia, recuaram do intento diante de um bombardeio dirigido à sede da 

associação. 

Os assassinatos foram o ponto máximo que a ditadura atingiu ao atentar contra vidas 

humanas; não significam, porém, que a crueldade parasse nesse ponto. As famílias muitas 

vezes eram impedidas de enterrar seus mortos e, quando o podiam, não era do jeito que 

queriam. Assim aconteceu nos sepultamentos dos 16 guerrilheiros fuzilados em Trelew, 

dentre os quais, Martínez menciona o de Maria Angélica Sabelli cuja mãe “foi arrastada pelo 

braço por dois policiais até a calçada da sede do partido Justicialista [...] primeiro matam 

minha filha – disse às pessoas que estavam do lado de fora [...] e agora não me deixam velá-

la” (p.171).
62

 A burocracia militar fez os parentes empreenderem cansativa odisseia a diversos 

órgãos do Estado para conseguirem o corpo da guerrilheira. Depois de tanta humilhação, 

sofrimento e uma espera de dez dias, o cadáver lhes foi entregue, com ferimentos de bala no 

cotovelo e na nuca.  
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 El martes 22, a las siete de la mañana, Gustavo Peralta estaba limpiando a las bujías de una camioneta […] 

El timbre del teléfono cortó el bostezo por la mitad. Era la madre de Bidu, que llamava desde Trelew. – Están 

bien ustedes, Gustavo –  Si, estamos bien, ¿que pasa? – […] oímos unos estampidos que venían de la base. Aquí 

corre la voz de que han matado a los muchachos. - ¿Cómo? – preguntó Gustavo. – Han matado a los 

muchachos que estaban presos – repitió la mujer. No, por favor, que no sea cierto, – dijo Gustavo, y  soltó el 

teléfono sin colgarlo. 
62

  […] fue arrastrada de un brazo por dos policías hacia la acera del partido justicialista […] primero matan a 

mi hija – dijo a la gente que afuera [...] y ahora no la me dejan velar. 
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Outro cadáver entregue no mesmo dia, o do guerrilheiro Eduardo Capello, estava mais 

danificado, havia marcas de tiros na nuca, panturrilha, cabeça, abdômen e fígado. O governo 

negou recurso dos familiares da vítima para postergar o enterro e a cerimônia seguiu 

conforme o estabelecido pelo regime. Cientes de que milhares de pessoas acompanhariam o 

féretro, e temendo protestos, as forças armadas forçaram a segurança. Em mais uma 

demonstração de abuso de poder e força desproporcional, colocaram à disposição das cidades 

onde os guerrilheiros seriam enterrados: 

 

 

Equipamentos arremessa-gás, carros hidrantes, carro de assalto, a brigada 

antiguerrilheira com suas motos, companhias de cachorros, patrulheiros – 

uns com as cores da Polícia Federal, outros que fingiam ser somente curiosos 

– agentes à paisana e uniformizados. Para completar a dispersão, o governo 

exibiu pela primeira vez os tanques antiguerrilheiros shortland importados 

da Grã-Bretanha (p. 173).
63

 

 

 

Todo esse aparato foi utilizado sem que a situação exigisse. Às seis horas da tarde, os 

militares dispersaram com gases, cães policiais e cavalos a multidão que se encontrava na 

porta do domicílio onde os corpos eram velados. Logo após, tanques de guerra obstruíram a 

porta de entrada da casa e homens protegidos com máscara entraram no salão onde acontecia 

o velório e renderam todos os que ali estavam, inclusive as crianças. A intenção era tomar os 

caixões e realizar o enterro, mas, temendo a profanação dos ataúdes, os presentes os 

protegeram apesar da nuvem de gases que cobria o ambiente e lhes provocava tosse. Diante 

da resistência, os militares desistiram do intento, os militantes tomaram os ataúdes e tentaram 

levá-los ao cemitério, mas só conseguiram chegar até a porta. Na rua, soldados armados os 

capturaram, puseram-nos numa ambulância e os sepultaram: “Da avenida La plata até o 

cemitério La Chacarita, a caravana levou dez minutos” (p. 174).
64

 A entrada de parentes foi 

restringida, a ponto de os pais de Eduardo Capello serem impedidos de dar o último adeus ao 

filho. 

Essa violência se espalhou por outras cidades. Em Córdoba, onde aconteceu o 

sepultamento de Pujadas, Lesgart, Toschi e Polti, o exército fechou a sede da CGT
65

 um dia 
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 Equipos lanzagases, carros hidrantes, carros de asalto, la brigada antiguerrillera, con sus motos, compañías 

de perros, patrulleros – unos con colores de la Policía Federal, otros que fingía ser sólo  curiosos – agentes 

vestidos de civil y de uniformes. Para completar el despliegue, el gobierno exhibió por primera vez los tanques 

antiguerrilleros shortland que habían importado de Grã Bretaña. 
64

 Desde avenida La plata hasta La chacarita la caravana duró apenas diez minutos. 
65

 Central General de los Trabajadores, entidade que reúne centrais sindicais na Argentina.  
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antes de os corpos chegarem a fim de evitar aglomerações, objetivo que falhou. A multidão 

efetivamente acumulada foi dispersa com gases e cavalos. Gases e cacetetes dissolveram o 

enterro de Jorge Alejandro Ulla, no qual duas pessoas se feriram. Como se não bastasse, o 

regime autoritário divulgou nota para ratificar a periculosidade dos mortos, visando a 

justificar os assassinatos. O comunicado dizia que subversivos espalhavam falsas notícias ante 

a população para fazerem os guerrilheiros parecerem vítimas das forças da segurança 

nacional, quando na verdade se tratava de perigosos perturbadores da ordem pública, 

promotores de violência.  

Porém, a área dominada exclusivamente pelo discurso oficial se fragiliza por ação do 

relato testemunhal em estudo. Em suas páginas, o fim que a ditadura deu à família de Mariano 

Pujadas choca pela crueldade ao mesmo tempo em que demonstra o quanto o discurso oficial 

prezava pela falsidade das informações. Três anos depois dos fatos narrados no livro de 

Martínez, a família do guerrilheiro sofreu forte represália dos Libertadores da América. Esse 

grupo paramilitar composto por policias que integraram a Triple A “[...] assassinou em 

Córdoba os pais, um irmão e uma irmã da vítima de Trelew” (p. 176).
66

 Não cabia 

interrogação sobre as intenções da ditadura militar argentina; ou a sociedade se rendia a seu 

poder ou os inconvenientes eram eliminados. 

Beatriz Sarlo (2005b) alerta para a falsa sensação de paz produzida pela ditadura. Na 

verdade, o regime buscava a simpatia social, todas as suas armas eram utilizadas nesse intuito, 

de modo que grande parte da população, aqueles que não obstruíam diretamente os planos do 

regime ou não lhes produziam ameaças, era poupada das demonstrações exacerbadas de 

violência:  

 

 

a ditadura assassinava às dezenas de milhares, e as cidades viviam sob o 

estigma imposto pelo Estado autoritário, para quem não estava no foco de 

uma repressão que, na maioria dos casos significava morte ou tortura, 

Buenos Aires era uma cidade em que os habitantes adultos se sentiam 

seguros (p. 50). 

 

 

Aos cientes do terrorismo de Estado, bem como aos combatentes do regime 

autoritário, não só Buenos Aires, mas toda a Argentina era um lugar inóspito. O governo 

perdeu a capacidade de garantir o bem-estar, as fissuras entre os grupos sociais tornavam-se 
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 […] asesinó en Córdoba a los padres, a un hermano y a una hermana de la víctima de Trelew. 
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evidentes, a justiça se constituía numa instituição inoperante e o diálogo, assim como a 

democracia, haviam desaparecido. A luta armada foi um caminho encontrado para restituir a 

democracia, mas o Estado respondia com um poder de fogo ainda maior e conseguia manter 

seu status quo propagando o horror. A sociedade amedrontada mantinha-se quieta e os planos 

do regime não se interrompiam. 

Florestan Fernandes (1979) oferece uma explicação que possibilita entender as 

arbitrariedades do regime militar argentino: “a democracia é incompatível com qualquer 

forma de autoritarismo [...] o poder não é absoluto e autodelimitado [...] os benefícios do 

processo de poder são distribuídos através de todo o corpo político” (p. 9-10). Esse modelo se 

fixou como responsável por conduzir a heterogeneidade social a um patamar em que os 

embates entre os grupos não se fizessem tão intensos, permitindo a harmoniosa convivência 

entre os membros do corpo social. No entanto, quando o pensador remonta às bases do Estado 

burguês, reconhece sua estrita relação com o sistema capitalista, o que implica forte 

desigualdade social, cultural e o monopólio do poder pelas elites dominantes: “a igualdade e a 

liberdade são meramente formais, o que exige na teoria e na prática que o elemento autoritário 

seja intrinsecamente um componente [...] do sistema democrático capitalista” (p. 7). Tal 

predisposição reforça a desconfiança apresentada por Nietzsche (1887) em relação ao Estado, 

haja vista as relações ainda se definirem violentamente nessa instância representativa.  

Florestan Fernandes reconhece, a partir das ideias de Marx e Engels, mais uma vez as 

fissuras existentes no corpo social. O Estado se configura, nesse sentido, como um poder 

necessário à manutenção da ordem diante de um cenário de oposições irreconciliáveis. Para 

que os grupos sociais não se destruam mutuamente, exige-se o mínimo de igualdade social. 

Porém, a sociedade capitalista burla tal exigência, pois, nela, grupos dominantes não hesitam 

em empregar a força para manterem seus privilégios, em atos violentos que se fazem sentir de 

diversas maneiras, tanto física quanto institucional. 

Nenhuma sociedade que se utilize da democracia burguesa como modelo de 

representação política é isenta da violência e do autoritarismo. No entanto, essa prática é 

hipocritamente disfarçada, de modo a fazer os sujeitos pensarem que a liberdade oferecida é 

mesmo plena. O Estado capitalista alimenta grandes corporações e sustenta relações de 

monopólio das multinacionais. O processo é tão substancial, que chega a perder seu papel de 

regulador da vida social, sucumbindo diante das forças produtivas, em outros termos, passa a 
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exercer a função de vanguardista dos interesses do capital. Em nome da economia, não hesita 

em violentar a integridade dos cidadãos.  

Na Argentina dos anos 1960-1970, esse processo se desmascara, pois o regime militar 

não se preocupava em disfarçar a violência imposta aos contestadores. Sem discernir entre 

decisão econômica e política, a adequação ao capitalismo industrial se fez sem mediação ou 

diálogo entre os diversos setores da sociedade. Tensões oriundas do antagonismo de 

interesses não foram sequer amortecidas. As divergências eram tão evidentes, que não raro os 

grupos sociais entraram em conflito armado. O grupo vencedor, então, impunha sua vontade 

ao perdedor, muitas vezes, atingindo as raias da tirania. A burguesia nacional sempre venceu 

os conflitos devido ao constante apoio das forças armadas, que lhe permitiu silenciar grupos 

adversários por longo tempo. Quando urgiu a transformação econômica, o país se viu 

obrigado a trilhar os caminhos da industrialização, o que se daria por meio de uma abertura 

maior ao capital estrangeiro.  

A mudança seria benéfica para a burguesia, mas nociva à maior parte da população, os 

grupos subalternos lutaram, sobretudo, em duas frentes: a negociação política, através dos 

partidos de oposição; a via armada, mediante guerrilha urbana. Tanto uma quanto a outra não 

resistiram à violência administrada pelo Estado. Os partidos opositores sucumbiram ainda na 

segunda metade dos anos 1960, quando foram considerados ilegais e seus líderes, 

perseguidos. A guerrilha durou até o final da década de 1970, mas a repressão do Estado, 

conforme descrita no oitavo capítulo de La pasión según Trelew (p. 125-150), praticamente a 

exterminou. 

Ainda segundo Fernandes (1979, p. 41), os países da América Latina não conseguiram 

conciliar o desenvolvimento capitalista com um Estado democrático. Em um continente 

marcado por fortes oposições entre os grupos sociais e por desigualdades sociais acentuadas, 

as quais se refletiam em pobreza e miséria; na Argentina, especificamente, a burguesia nativa 

sustentava sua posição de classe dominante, junto às oligarquias arcaicas, ao defenderem a 

ordem pública, ameaçada pelas classes que, por meio de protestos populares ou de ações 

violentas, exigiam maior participação social.  

A dominação econômica estrangeira não constituía prejuízo para essas classes 

dirigentes num contexto em que a ordem política e social ficou submetida às relações 

econômicas. As organizações trabalhistas, no entanto, resistiram aos abusos impostos pelos 

capitalistas e exigiram, além de maior participação social, uma divisão justa das riquezas 
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produzidas. Assim, a metodologia utilizada para manter a população inerte, o privilégio dos 

burgueses e o lucro dos capitalistas, passou pelo controle arbitrário do Estado, a beirar os 

limites da tirania. As liberdades individuais e coletivas foram cassadas e os processos legais, 

substituídos por decisões unilaterais dos governos de exceção, conforme Martínez faz notar 

no decorrer da narrativa, quando o poder militar manipula a constituição, exerce uma 

repressão policial arbitrária, escolhe representantes contrários à vontade popular, ou toma 

decisões políticas benéficas apenas a uma parcela mínima da população.  

Os militares tomaram o poder por meio de sucessivos golpes, destruíram as 

instituições da república, acabaram com os direitos sociais e puseram a Argentina nos trilhos 

desejados pelas classes dirigentes. Assim, a ditadura argentina se localiza no seio de um 

autoritarismo inerente ao Estado burguês. Os militares, controladores do Estado, confirmavam 

via armas que a estabilidade do capital estrangeiro e os privilégios da burguesia não seriam 

abalados: 

 

 

O capitalismo ameaçado não aumentou seu cerco apenas contra as 

revoluções socialistas; ele manietou os conflitos sociais e procurou despojá-

lo no sentido político, não só através da massificação da cultura, mas pela 

fragmentação e pulverização das próprias condições objetivas de existência 

da classe social revolucionária (FERNANDES, 1979, p.16). 

 

 

O capitalismo sobreviveu de maneira artificial e, embora se tenha noção do 

autoritarismo inerente ao sistema, bem como das desigualdades que provoca, no Rio da Prata, 

o regime autoritário não se exerceu apenas pela via econômica. Segundo Romero (2006, p. 

202), sem a forte presença do Estado para reprimir e desarmar os atores do jogo corporativo, 

para impor as regras que facilitaram o crescimento e a consolidação econômica dos grupos 

dominantes, o cenário social argentino não seria marcado por uma grande diferença entre as 

classes. Na entrevista concedida ao canal televisivo de Trelew (p.89-104), os guerrilheiros 

mencionaram esse fato. Conforme o militante Mariano Pujadas, os governos militares sempre 

realizavam fraudes nas eleições para impedir a chegada ao poder de governos representativos 

da vontade popular, esse artifício concedia ao regime, ao mesmo tempo, o aval para perseguir 

violentamente os grupos divergentes e a possibilidade de consolidar sua política unilateral.  

Os guerrilheiros entrevistados manifestaram a vontade de parar com a luta armada 

caso o processo político democrático fosse restaurado e as liberdades sociais e individuais, 

garantidas. No entanto, conforme Pedro Bonet, enquanto houvesse trapaças e fraudes nas 
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eleições, bem como perseguição política e ideológica, as organizações guerrilheiras 

permaneceriam firmes em seu propósito de luta revolucionária. 

Os “gorilas” exerciam o poder sem qualquer negociação com os adversários. O Estado 

interveio fortemente na economia e na sociedade a fim de salvaguardar os interesses das 

classes hegemônicas e do capital internacional. Os conflitos de classe se resolviam a partir da 

eliminação das vozes divergentes, a violência produziu o terreno necessário ao fortalecimento 

da burguesia nacional. O horror de Estado era a explicação a quem não entendesse que a 

Argentina vinha se caracterizando pela extinção dos direitos sociais. Nesse cenário, não coube 

outro recurso aos grupos marginalizados senão tentar, também pela violência, transformar a 

conjuntura política. 

 

 

3.3 Violência dos sujeitos, imagens de uma paixão 

 

 

Em La pasión según Trelew, observa-se que a repressão política argentina antecede a 

repressão social nas décadas de 1960-1970. A luta é em torno dos direitos políticos e contra 

uma violência administrativamente empregada. A denúncia se faz contra a ditadura militar, 

relatando as experiências dos guerrilheiros combatentes do regime arbitrário; a busca pela 

justiça passa pelo esclarecimento dos fatos que o regime militar se esforçava para manter em 

sigilo. O contradiscurso insere-se nesse intervalo:  

 

 

A literatura de testemunho impõe à cadeia língua, nação e tradição literária 

nacional uma fratura irrecuperável, pois, talvez pelo fato de ser ela 

proveniente da zona de exclusão criada pela violência de Estado 

racionalmente administrada, expõe a radical ausência de qualquer abrigo. A 

tensão entre o escritor e sua língua manifesta-se de diferentes modos nessa 

literatura (DE MARCO, 2004, p. 63). 

 

   

A violência sem motivo, praticada contra as pessoas em sua própria terra pelo Estado 

cuja responsabilidade seria protegê-las, cria uma sensação de desabrigo e descrédito, bem 

como um desapego aos símbolos de patriotismo ou nacionalidade. Não há onde esconder-se 

ou refugiar-se; as alternativas estão na morte ou no exílio, que é também uma forma de 
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morrer. Para alguns, porém, o desejo da fuga é trocado pela interpretação de que o erro partia 

do poder a ser combatido; os perseguidos não se revelam criminosos, mas combatentes 

lutando para recuperar a democracia suprimida. 

A violência empregada por parte dos guerrilheiros é de resistência, dirigida ao Estado 

que, de forma ilícita, primeiramente a empregou para silenciar qualquer manifestação 

legítima. A narrativa de Martínez é repleta de episódios descritivos da resistência popular à 

violência de Estado, resistência que se apresenta de várias formas: protesto duradouro, como 

aconteceu no teatro Espanhol; greve geral; acompanhamento silencioso de um cortejo 

fúnebre; confronto com as forças de segurança; organização de exércitos não oficiais para 

combater as forças do autoritarismo. O autor contempla essas formas de luta, mas privilegia o 

episódio que gira em torno dos guerrilheiros mortos na base da Marinha em Trelew, a partir 

do qual as outras manifestações frutificaram. 

Assim, elucidar as razões de existência da guerrilha dando voz aos guerrilheiros 

parece ser um dos pontos centrais de La pasíon según Trelew. Essa atitude cumpre dois 

protocolos do testimonio: as identidades subalternas ganham o direito de se narrar de forma 

independente, e a história se constrói por via não oficial, isto é, a partir da oralidade com 

privilégio à narração da testemunha. No contexto em vista, os ditadores se esforçaram para 

manter a imagem de protetores da nação; de revolucionários que haviam tirado a Argentina do 

caos econômico e dos constantes conflitos violentos. Na verdade, a violência se tornou ainda 

maior durante a ditadura e, se o país sentiu certo conforto econômico durante o governo de 

Juan Carlos Onganía, por exemplo, foi à custa de serviços e benefícios sociais sacrificados em 

nome dos incentivos ao capital estrangeiro. 

Os discursos elaborados pelos integrantes do regime negligenciavam o processo 

necessário para sua subsistência e desdenhavam do sofrimento do povo, obrigado ao silêncio, 

proibido de reclamar dos baixos salários e das más condições de trabalho. Não obstante essa 

situação, as manifestações não pararam de acontecer em todo o território nacional. O governo 

reagia sempre com muita violência alegando desrespeito à ordem pública, mas o 

entendimento dessa expressão possuía diferentes significados entre os militares e a população 

civil. Para aqueles, ordem se referia à forma autoritária imposta; para estes, o extremo oposto. 

Se a ditadura não deixou alternativas de mudança fora do campo da violência, setores 

da sociedade civil organizaram-se em grupos de guerrilha atacando instituições do Estado ou 

do capitalismo industrial. Interferiam nas discussões trabalhistas, nos conflitos sociais, dentre 
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outros, e forçavam pela violência uma decisão favorável aos setores desprivilegiados da 

sociedade; tudo de forma clandestina. Intervenções como essas visavam à derrocada da 

ditadura e à instalação de uma sociedade menos desigual, contudo esses intuitos foram 

obstaculizados pela ação das forças armadas argentinas, fortemente treinadas para combater 

sua efetiva realização.  

Durante os “anos malditos”, uma das maiores preocupações do governo era invalidar 

os atos violentos praticados pela guerrilha; ao desprestigiar a imagem do guerrilheiro, o 

regime justificava suas arbitrariedades e escondia sua face obscura. Todavia, as vozes 

emancipadas pela literatura de testemunho permitem observar as razões da violência exercida 

pelos grupos radicais, e ainda, compará-la às formas violentas utilizadas pela oficialidade. 

Assim, a luta do militante visava à restauração de um bem comum – a democracia – tão 

aclamada pelo carro-chefe do capitalismo internacional à época: Estados Unidos da América. 

As ações guerrilheiras então não significavam crime, pois quem primeiro infringiu a lei foram 

os militares, destituindo um governo eleito por sufrágio universal, princípio democrático por 

excelência. 

O povo era simpático às causas da guerrilha, mas a forte repressão o impedia de 

demonstrar maior afeto aos guerrilheiros. Assim, cidadãos de Trelew se contentavam em 

visitá-los na cadeia e em lhes proporcionar bens necessários à sobrevivência ou alguns raros 

prazeres, como cigarros e livros. Quando alguns revolucionários foram enviados à prisão de 

Rawson, o fascínio por eles despertado se transformou em curiosidade, solidariedade e, 

depois, amizade. As mortes dos combatentes, na base da Marinha, algum tempo depois, se 

fariam sentir como se fossem os assassinatos de parentes dos moradores daquela cidade 

patagônica. 

Por ocasião da chegada dos guerrilheiros à região do Chubut, o povo buscava 

compreender o que os levava a exporem a própria vida em uma luta desigual contra o 

governo: “Quando conversávamos, o tema obrigatório era a vida de combatentes que os 

presos escolheram e qual razão davam para justificar sua luta” (p.42).
67

 Essa inquietação foi o 

primeiro passo para que os locais se aproximassem dos detidos e entendessem que a violência 

contra o Estado não era vã. As constantes visitas à penitenciária faziam-nos entender qual a 

situação política da Argentina e o caminho necessário rumo à justiça social. No relato em 
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 Cuando  conversábamos el tema obligatorio era la vida de combatientes que los presos habían elegido y las 

razones que daban para justificar su lucha. 
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estudo, uma das guerrilheiras detidas explica em carta para sua mãe aquilo que os patagônicos 

já haviam entendido: 

 

 

Querida mamãe [...] não escolhi a violência simplesmente pela violência, e 

sim porque era o único caminho que nos restava. Você me conhece, sou 

pacifista por natureza. Mas não posso ficar de braços cruzados quando sei 

que a mortalidade infantil aumentou como em nenhum outro país do mundo 

durante os últimos cinco anos [...] o governo reprime qualquer manifestação, 

por menor que seja, até mesmo uma manifestação feita por vinte 

trabalhadores com fome porque não podem pagar a conta de luz. Minha 

obrigação, nossa obrigação, é estar junto com eles, junto com o povo, porque 

somos parte do povo (p. 43). 
68

 

 

 

É perceptível a preocupação da guerrilheira com os problemas sociais; não havia 

alternativas à luta armada para resolver essa situação, qualquer discordância à política social e 

econômica era considerada subversão e punida com prisão, tortura e até morte. Prova disso 

reside nas prisões de dirigentes sindicais e professores universitários, pessoas que nunca 

tinham pegado em armas, mas por defenderem ideologias contrárias às do governo eram 

severamente punidas. A guerrilha consistia em uma resposta ao autoritarismo pela mesma via 

da violência.  

Ainda no citado testemunho, um dos motivos que levou a militante a entrar nos grupos 

radicais foi o alto índice da mortalidade infantil, problema social relacionado às políticas 

governamentais que privilegiavam o capital internacional. O fato de as indústrias estrangeiras 

terem vivido um apogeu durante os anos de exceção na Argentina é consenso em vários ramos 

das Ciências Humanas e Sociais. No entanto, isso se produziu por meio de forte intervenção 

do Estado na sociedade, gerando uma série de manifestações públicas. Na maioria das vezes, 

os protestos eram oriundos de trabalhadores insatisfeitos com baixos salários e precárias 

condições de trabalho. O governo não só os ignorava como também punia com severidade 

quem reclamasse. 

Portanto, no centro da discussão sobre os problemas sociais ou a desigualdade 

argentina, estava o sistema capitalista. Conforme já se mencionou nesta dissertação, os 
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 Querida mamá [...] no elegí la violencia por la violencia sino porque era el único camino que nos quedaba. 

Vos me conocés, soy pacifista por naturaleza. Pero no puedo quedarme cruzado de brazos cuando sé que la 

mortalidad infantil ha aumentado más que en ningún otro país del mundo durante los últimos cinco años [...] El 

gobierno reprime cualquier manifestación, por chica que sea, así se trate de una manifestación que hacen veinte 

obreros con hambre porque no pueden pagar la cuenta de la luz. Mi obligación, nuestra obligación, es estar 

juntos a ellos, juntos al pueblo, porque somos parte del pueblo. 
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militares não eram classe dominante, mas serviam de base de sustento à burguesia financeira. 

Os crimes e as arbitrariedades cometidos pelo regime sustentavam-se no capitalismo 

internacional, principalmente, norte-americano, e giravam em seu benefício. O pensamento 

das organizações armadas consistia então em primeiro atacar o regime, depois, em condições 

democráticas, propor uma forma de governo mais justa, sem conduzir o país apenas pelos 

olhos da burguesia financeira e industrial. 

A guerrilha não enfrentaria somente seus compatriotas, mas indiretamente, os países 

de origem das multinacionais. Já que a maior parte das indústrias estrangeiras em operação na 

Argentina era estadunidense, para salvaguardar seu capital, o governo norte-americano não só 

incentivou, mas também financiou a ditadura não apenas nesse país, mas em todos os países 

do Cone Sul e em muitos outros da América Latina. Esse dado coaduna-se com informações 

advindas de fontes diversas, tais como livros históricos, documentários, testemunhos e 

filmes.
69

  

Em La pasión según Trelew, Martínez faz referência à aproximação Argentina/Estados 

Unidos ao final do capítulo 12, quando alude ao oficial Sosa, enviado para uma missão na 

América do Norte logo após os assassinatos na base da Marinha de Trelew. As organizações 

guerrilheiras eram cientes da relação entre a ditadura argentina e o capital estrangeiro, por 

isso, quando Mariano Pujadas, María Antónia Berger e Rúben Pedro Bonet deram uma 

entrevista ao canal 3 de Trelew, ainda no aeroporto dessa cidade (p. 219-234), se referiram à 

guerrilha como a responsável pela segunda libertação argentina: “somos os continuadores 

também do General San Martín porque estamos na segunda independência nesse momento” 

(p. 90). 
70

  

A primeira independência, segundo Pedro Bonet, deu-se com a descolonização no 

século XIX, quando a luta armada emancipou a Argentina do domínio político espanhol. O 

guerrilheiro deixa transparecer que, no entanto, as estruturas colonialistas não se extinguiram 

com o passar das décadas. As elites nacionais persistiram na mesma política de exclusão e 

violência dos colonizadores, permitindo outra dominação estrangeira. Mariano Pujadas 

menciona esse fato em um trecho de sua entrevista: “nesse momento estamos na segunda 
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 A título de exemplo, o livro Os anos do condor, de John Dinges, os filmes A história oficial, de Luis Puenzo; 

Chove sobre Santiago, de Helvio Soto; Garage Olimpo, de Carlos Echevarría; os documentários Jango e Utopia 

e barbárie, de Silvio Tendler. 
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 Somos los continuadores también del general San Martín porque estamos en la segunda liberación en ese 

momento. 
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independência, pela liberação do imperialismo yanqui e pela construção da pátria socialista” 

(p. 90). 
71

  

No imaginário guerrilheiro, essa pátria se apresentava como um espaço utópico de 

igualdade, em que os diversos setores da sociedade discutiriam os caminhos para se chegar ao 

bem comum. O processo se produziria primeiramente com a retirada ou, pelo menos, o 

enfraquecimento das multinacionais estrangeiras que operavam no país. A mudança não se 

daria de outra forma senão pela violência: 

 

 

Na América Latina onde as perspectivas de aliança para o progresso e o 

apoio às democracias tinham sido definitivamente arquivados, os campos 

estavam bem delimitados. Se, para o poder autoritário, o desenvolvimento 

era um fruto da segurança nacional, para aqueles que a enfrentavam, a única 

alternativa à dependência era a revolução que levaria à libertação 

(ROMERO, 2006, p. 170). 

 

   

Nessa dicotomia, destruir a ordem social imposta pela ditadura possibilitaria às 

organizações guerrilheiras maior participação social e liberdade política. Por outro lado, 

defender a ordem pública garantiria aos militares a continuidade da ditadura e boas relações 

com os capitalistas, daí a forte repressão aos grupos radicais. Portanto, a violência partiu 

primeiramente do regime ditatorial; a guerrilha e outros setores sociais apenas reagiram a ela, 

é o que confirma Pujadas, quando indagado se as organizações armadas lutariam sempre de 

forma violenta: “o caminho, não somos nós que estabelecemos; quem o estabelece é o regime 

quando proscreve a vontade do povo” (p. 92). 
72

  

Seu discurso situa de onde partiram as primeiras manifestações de violência, bem 

como mostra a intenção de abandonar o uso da força se o regime aceitasse qualquer tipo de 

negociação democrática, e ainda fala sobre a impossibilidade de o povo argentino eleger 

governantes livremente devido às constantes fraudes e inconstitucionalidades promovidas 

pelos governos militares. Fica claro que o uso da força não era prioridade das organizações 

guerrilheiras, mas a última opção escolhida depois de terem falhado todas as outras 

alternativas. Quando Maria António Berger toma a palavra durante a entrevista, reforça a fala 

do companheiro: “nós não escolhemos a violência simplesmente pela violência, e sim porque 
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 Estamos en la segunda independencia, por la liberación del imperialismo yanqui y por la construcción de la 

patria socialista. 
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 La vía no la ponemos nosotros, la vía la pone el régimen cuando proscribe la voluntad del pueblo. 
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era o único caminho que nos restava, [...] nós somos mais pacifistas, somos pacifistas. Como 

não nos deixam escolher outra via, temos de optar pela violência” (p. 93). 
73

 

Imediatamente a Berger, Rúben Pedro Bonet toma a palavra e cita o aumento da conta 

de luz e a posterior repressão militar sobre os protestos que esse fato gerou como exemplo da 

violência de Estado, e completa: “qualquer manifestação do povo, por mais pacífica que seja, 

gera uma repressão violenta e a morte de trabalhadores” (p. 93).
74

 O aspecto resistente da 

violência praticada pela guerrilha reaparece nessas palavras, permitindo observar que as 

organizações guerrilheiras eram sensíveis aos problemas do povo. Talvez o aumento da tarifa 

de energia elétrica, mencionado por Bonet, não tivesse afetado seriamente a nenhum dos 

guerrilheiros detidos no aeroporto, mas, ao buscarem motivos para a luta revolucionária, eles 

não hesitaram em citar o aperto econômico.  

Nem tão somente os despossuídos se juntaram às organizações radicais, mas uma parte 

de seus membros, ao conviver com eles, passou a nutrir o sentimento de mudança social. 

Alguns grupos evitavam a dúvida sobre a sensibilidade de seus integrantes à pobreza, 

fazendo-os trabalhar como operários nas fábricas e peões nas fazendas, pois assim 

compreenderiam o que significavam os baixos salários, a exploração da mão de obra, as 

péssimas condições de trabalho e outros problemas socioeconômicos. Como grande fração 

dos militantes tinha as leituras marxistas na ordem do dia, a exploração capitalista sentida na 

pele constituiria uma oportunidade de viver na prática o que textos como O capital só 

apresentavam teoricamente.  

Segundo Bonet, a única forma de combater o autoritarismo argentino seria “[...] nos 

organizando, criando uma força militar que derrote a força militar do inimigo” (p. 93).
75

 Ao 

contrário dos militares cujos atos violentos não poupavam sequer familiares e amigos dos 

militantes, estes sabiam exatamente a quem endereçar sua violência: aos envolvidos com a 

ditadura. As palavras finais de Bonet reforçam que as ações violentas, por parte da guerrilha, 

eram nada mais do que respostas ao regime repressor, que “mata um trabalhador da Peugeot. 
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 Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, sino porque es el único camino que nos 

quedaba […] nosotros somos más pacifistas…somos pacifistas. En la medida que no nos dejan elegir otra vía, 

tenemos que optar por la violencia. 
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 Cualquier manifestación del pueblo, por más pacifica que sea genera una represión violenta y la muerte de 

obreros. 
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 […] organizándonos, creando una fuerza militar que derrote la fuerza militar del enemigo […]. 
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Não sabemos por que. Sequestra-o, mata-o; mata trabalhadores, mata gente do povo, mata por 

qualquer coisa” (p. 94). 
76

  

Um julgamento precipitado defenderia a inexistência de diferenças entre combatentes 

e combatidos, já que ambos teriam aplicado as mesmas estratégias de defesa e ataque, logo, se 

excluiria qualquer tipo de abono moral aos grupos subalternos por se utilizarem da mesma via 

que condenavam. Martínez trata desse paradoxo no terceiro capítulo do relato em estudo, 

“Dos historias” (p. 67-78), em que o narrador se marca pelo uso da primeira pessoa. Sua voz 

ganha ressonância na voz de outros, levando a bom termo uma narração simultaneamente 

pública e privada, pois revela não só o que observou como repórter, mas também os fatos dos 

quais foi partícipe. Colocado na condição de testemunha, sua memória auxilia a validar a 

história narrada.  

Desse modo, quando soube da execução do general Juan Carlos Sánchez e do 

industrial Oberdan Sallustro pelas forças guerrilheiras, o jornalista conjecturou que tal atitude 

equiparava os militantes aos militares. Indignado, dirigiu-se à penitenciária onde estavam os 

guerrilheiros e os censurou por se valerem das mesmas armas do inimigo. Prontamente, eles 

responderam que jamais se utilizariam das mesmas armas do regime, tais como o 

analfabetismo, a exploração, a mentira, a tortura e a exploração, porém, as execuções se 

tornaram necessárias para furar o cerco da polícia sobre as organizações. De acordo com os 

detidos, Sánchez circulava num caminhão munido de vários instrumentos de tortura aos quais 

já tinha submetido vários militantes.  

O fim das torturas, dos assassinatos e dos sequestros, bem como a liberação dos presos 

políticos e a expressão da vontade popular mediante o direito de eleger governos 

representativos consistiam em requisitos negociáveis pelas organizações radicais para que 

cessassem os atos de violência. Nunca teriam excluído a possibilidade de diálogo com o 

regime, segundo o discurso de Mariano Pujadas. Em outros termos, a guerrilha lutava pelo 

restabelecimento da democracia, desejada pela maior parte do povo argentino, especialmente, 

por seu eleitorado peronista, daí a luta armada ser vista com simpatia por muitos setores da 

sociedade: 

 

 

O fato de um grupo de jovens fazer do assassinato uma arma política é tão 

revelador da cultura política da sociedade, quanto da forma que o resto da 
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sociedade recebia isso, com um misto de simpatia pela justiça consumada, de 

satisfação por ter golpeado fortemente o inimigo, ou de intrigas, muitas 

vezes, pelas verdadeiras razões de crimes que não conseguiam compreender 

completamente, mas cuja razoabilidade, fosse ética ou tática, ninguém 

duvidava (ROMERO, 2006, p. 175). 

 

 

A maioria dos grupos sociais subalternos da Argentina acreditava, de certa forma, que 

os assassinatos de altos membros do regime militar fariam desaparecer as estruturas ditatoriais 

do país. Esse sentimento motivou a organização dos grupos armados e os sustentou diante das 

constantes baixas e prisões. Apesar de sofrerem rigorosa vigilância e uma pressão além do 

normal, os militantes resistiam a uma série de sofrimentos e, cada vez em que eram detidos, 

buscavam um meio de se reintegrar a seus grupos. A resistência exigia atitudes violentas, mas 

como reação ante a primeira agressão advinda do regime. 

A fuga da prisão de Rawson foi um desses momentos que exigiram o emprego da 

violência. Tomando o presídio desde seu interior, à medida que os apenados rendiam os 

carcereiros, tomavam seus uniformes, vestiam-nos e passavam ao posto seguinte. O processo 

realizou-se sem um disparo até a parte exterior da prisão, quando um guarda armado 

desconfiou e lhes ordenou que parassem. Só então dispararam, matando o carcereiro Juán 

Gregório Valenzuela e ferindo seu colega Gallarraga. Se não tivessem atirado neles, seriam 

alvejados pelos militares.  

Mario Roberto Santucho, chefe do ERP, referiu-se a esse acontecimento como um 

incidente (p. 100). Ao utilizar o termo resistência, alude à possibilidade de não assassinar o 

soldado caso fosse inofensivo ao grupo. Uma das distinções entre combatentes e membros da 

ditadura se marca no respeito à vida de seus prisioneiros. Ao contrário dos militares, que 

assassinaram 16 militantes desarmados em Trelew, os guerrilheiros não dispararam um único 

tiro contra os guardas no interior da prisão de Rawson nem contra outros 70 rendidos durante 

a fuga, pois todos se encontravam desarmados. Reitera-se que a guerrilha não tinha a 

sociedade civil como alvo, e sim, os membros da ditadura, inclusive poupados se suas 

presenças não ameaçassem. Afinal, o objetivo das organizações armadas era instalar um 

regime de plena participação social.  

Marcos Osantinsky, na entrevista concedida no Chile, após a fuga de Rawson, abordou 

outra vez essa questão, dizendo que as organizações radicais estavam superando as 

divergências ideológicas a fim de lutarem unidas contra o inimigo em comum. A luta se 

comporia não só da prática armada, mas de todas as estratégias necessárias para desmascarar 
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as arbitrariedades cometidas, abalar o poder instituído à força e, assim, reinstaurar a 

democracia na Argentina: 

 

 

O inimigo tem uma vanguarda reconhecida dentro da classe dominante. Essa 

vanguarda do inimigo é o partido militar. De nossa parte, estamos 

construindo nossa vanguarda, e essa não é a tarefa de uma organização: é a 

tarefa do conjunto dos revolucionários. Todos os passos que facilitem esse 

processo de unidade seguramente se converterão em um polo claro e 

concreto que ajudará a elevar a consciência dessa necessidade e dessa 

possibilidade (p. 231). 
77

 

 

  

Essa fala permite observar que, sozinhos, os militares argentinos não tinham o poder 

de assegurar a coesão social num espaço fissurado por desigualdades. Como instância 

mantenedora das classes econômicas hegemônicas, as forças armadas utilizavam-se do 

aparelho estatal a fim de atender aos interesses do capital interno e externo, em situação que 

remete às formulações de Nietzsche (1887) quanto à formação do Estado moderno, a partir da 

crueldade e da barbárie dirigidas aos grupos menos privilegiados. Segundo o filósofo, dita 

instituição apresenta falsa sensação de homogeneidade, haja vista que os grupos derrotados 

continuam a arrastar suas memórias e a nutrir o sonho de mudanças sociais.  

Nietzsche rompe com o discurso protetor e pacífico do Estado moderno, afirmando 

que sua face parcial e violenta é uma constante nas relações sociais, fazendo-se sentir através 

de discursos emitidos por seus aparelhos, tais como a escola, a polícia, as religiões, dentre 

outros que visem à dominação dos grupos subalternos e ao resguardo das posições 

hegemônicas. Uma das maiores preocupações dos grupos dirigentes consiste em produzir a 

ideologia necessária para isso, no entanto, se a superestrutura, em termos marxianos, falhar 

em algum aspecto, não hesitam em impingir uma violência desmedida sobre os contestadores.  

O discurso estatal e, por conseguinte, dos que o dominam, visa a tornar os cidadãos 

“moles e moralizados”, de maneira a obedecerem sem protesto às leis e às instituições 

beneficiadoras das elites. O cidadão que entende o Estado como a representação da vontade 

hegemônica, num espaço democrático, se utilizará das instâncias legais para se fazer 

representar no cenário sociopolítico; imerso numa ditadura militar, entretanto, perceberá que a 
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 El enemigo tiene una vanguardia reconocida dentro de la clase dominante. Esa vanguardia del enemigo es el 

partido militar. Nosotros por nuestra parte estamos construyendo nuestra vanguardia, y esa no es tarea de una 

organización: es la tarea del conjunto de los revolucionarios. Todos los pasos que faciliten ese proceso de 

unidad seguramente se convertirán en un polo claro y concreto que ayudará a elevar la consciencia de esta 

necesidad y de esta posibilidad. 
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justiça não o representa, a legalidade não existe e, portanto, ilegalidade não é sinônimo de 

crime, e sim, de resistência. Daí que a desobediência às leis possa ser o primeiro passo em 

busca da liberdade perdida. 

O episódio descrito no terceiro capítulo da narrativa em estudo, “Asalto a la ciudad” 

(p. 47-66), mostra como é tensa essa relação entre a justiça e a legalidade. Assim, após a fuga 

dos guerrilheiros da prisão de Rawson, os militares passaram a vigiar a região e a revistar as 

casas dos cidadãos em busca de algo que comprovasse sua ligação com os fugitivos. Uma das 

casas revistadas foi a de Fidel Gustavo, sem o sobrenome declarado por descuido de quem o 

delatou, informando apenas chamar-se Gustavo. Os militares então prenderam duas pessoas 

de mesmo nome, Gustavo Peralta e Fidel Gustavo, sendo que o primeiro não tinha ligação 

com a política. O segundo era membro da organização guerrilheira Montoneros e possuía 

provas que o incriminariam: “Quatro folhas de papel, nas quais se detalhavam as operações 

populares [...] os pontos da reunião, as táticas de combate, os nomes dos encarregados de 

seguranças e os chefes de grupo” (p. 64).
78

 Porém, ele conseguiu tirar os apontamentos da 

vista dos militares, salvando a si mesmo e a dezenas de companheiros da tortura e da morte.  

Esse fato junta-se ao protesto realizado pelo povo de Trelew contra as mortes dos 16 

guerrilheiros. A comunidade desobedeceu às leis que proibiam greves, protestos e 

aglomerações em espaços públicos, manifestando-se por vários dias pela liberdade dos outros 

presos políticos. O documento chamado de “plano de trabalho e acordos ideológicos”, 

realizado pelos manifestantes em 11 de outubro, assim declara: 

 

 

O repúdio à repressão, aos governantes e às forças armadas foi unânime. O 

povo, dessa vez, se levantou como juiz e ganhou as ruas, decidido a atuar até 

o fim, sem negociar, reclamando a liberdade dos detidos de Rawson, Puerto 

Madryn e Trelew porque entende que não se pode brincar com a soberania e 

a democracia (p. 240). 
79

 

 

 

A morte dos guerrilheiros em Trelew, além de enorme consternação, provocou 

vergonha profunda em seus moradores. A consternação se produziu pelo grau de intimidade 

entre estes e os presos assassinados, mas a vergonha surgiu da recusa em admitir os horrores 
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 Cuatro hojas de papel en las que se detallaban las movilizaciones […] los puntos de reunión, las tácticas de 

choque, los nombres de los encargados de la seguridad y jefes de grupo. 
79

 El repudio a la represión, a los gobernantes, a las fuerzas armadas, fue unánime. El pueblo, esta vez, se erigió 

como juez y ganó la calle decidido a actuar hasta el fin, sin negociar, reclamando la libertad de los detenidos de 

Rawson, Trelew y puerto Madryn, porque entiende que no se puede jugar con la sabiduría y la democracia.   
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do Estado. Durante aqueles dias, o temor à repressão os calou diante dos repórteres que 

encheram a cidade em busca de informações sobre o episódio. Entretanto, quando o exército 

invadiu o lugar, violou domicílios, espancou, prendeu, interrogou e transportou cidadãos 

inocentes para Buenos Aires, mesmo sem ordem judicial, o povo viu no silêncio a pior das 

armas. Mudavam-se radicalmente os hábitos da pequena localidade patagônica, algo precisava 

ser feito; ou “resistia ou se tornava cúmplice do regime. Não havia meio termo” (p. 182). 
80

  

A resistência se tornou imperiosa quando um comunicado do V Corpo de Exército 

agradeceu ao povo pela colaboração prestada e informava que tudo se fizera em nome da 

ordem pública. Os cidadãos locais estavam convictos de que seus vizinhos não eram 

terroristas e de que a repressão procurava intimidá-los pela solidariedade prestada aos 

guerrilheiros (Cf. p. 181), pois muitos detidos talvez não soubessem sequer manusear armas, 

quanto mais armar bombas. Em meios a tais circunstâncias, todos os trabalhadores de Trelew 

pararam seus serviços, apesar da recusa da CGT em representá-los, e se aglomeraram nas 

ruas. A multidão desafiava a Marinha, que fiscalizava a cidade com seus carros. Os políticos 

da esquerda e da direita sentaram juntos e enviaram telegramas ao governador da província 

exigindo a retirada das tropas federais. 

Esses atos significaram uma ruptura da inércia apresentada até o momento, 

estabelecendo a posição contrária de Trelew à ditadura. A multidão reunida no teatro 

Espanhol com a anuência do prefeito cantou por toda a noite contra o regime autoritário, 

apesar da vigilante presença dos marinheiros. Uma das canções dizia: “Abaixo a 

Marinha!/Que se dane a marinha/covarde e assassina!” (p. 186).
81

 Horas depois, os presentes 

davam seus testemunhos e propunham medidas a serem enviadas ao governo federal. Dentre 

outras, sugeriram liberdade aos cidadãos detidos na última operação do exército, interposição 

de habeas corpus e quebra do sigilo de identidade dos delatores. Protestos e testemunhos 

sucediam-se, desafiando as restrições militares. 

As causas da pobreza e da desigualdade social foram expostas, contestou-se o aparato 

capitalista e se lhe aplicou um golpe por intermédio das greves que paralisaram a cidade. O 

episódio levou a CGT, representante legalista dos trabalhadores argentinos, e, por isso, 

suspeita de alinhamento com a ditadura, a emitir nota explicando não ter participação nos 

protestos. A recusa do órgão em se fazer representar nos protestos do teatro Espanhol fez os 
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 […] o se tornaba cómplice del régimen. No había términos medios.  
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 ¡Abajo los marinos!/!Que rajen los marinos/cobardes y asesinos! 
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manifestantes dedicarem também uma canção à entidade: “CGT/ CGT/há traição em você” (p. 

190). 
82

  

Ao contrário da agremiação, os trabalhadores saíram às ruas convocando os 

comerciantes a baixarem as portas e se juntarem aos protestos. Com o teatro suficientemente 

cheio, colaram na entrada uma placa onde estava escrito “casa do povo”. Nos dias que se 

seguiram, comerciantes locais forneceram abundantes doações aos manifestantes, o que os 

motivou a persistirem na luta até que todos os detidos fossem devolvidos a seus lares. Esse 

processo cansativo mobilizou a sociedade, deixou os políticos em polvorosa, desafiou o poder 

militar. Enfim, os militares cederam aos milhares de pessoas que clamaram por justiça. O 

primeiro passo rumo à mudança foi a desobediência ao regime, registrada nos planos de 

trabalho daquela noite de protesto:  

 

 

Não negamos que existe a subversão, porque onde existe a violência 

institucionalizada daqueles que ostentam o título de governantes, existe 

também a violência daqueles que valentemente levantam a bandeira da luta 

pelos direitos humanos. Os primeiros estão ‘amparados pelas leis’, têm a 

força e são os serviçais do imperialismo; estão vendo seus privilégios 

afundarem (p. 239).
83

 

 

 

Portanto, a violência dos sujeitos significa uma reação à violência institucionalizada. 

Não havia possibilidade de lutar pelas mudanças sociais, pela democracia, pela liberdade 

política e de expressão sem apegar-se ao apoio da subversão. Na verdade, esse nome foi dado 

pelos membros do regime, porque o mencionado termo poderia ser substituído por justiça. As 

leis impostas pelo regime estavam longe de atingir um patamar justo e, se não houvesse 

pessoas que desafiassem esse estado de coisas e expusessem suas vidas ao risco, 

possivelmente, o regime militar prosseguiria em sua arbitrariedade e não se constrangeria em 

praticar a crueldade. 
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 CGT, CGT, La traición se te ve 
83

 No negamos que existe la subversión porque donde existe la violencia institucionalizada de quienes ostentan 

el título de gobernantes, existe también la violencia de los que valientemente levantan la bandera de la lucha 

por los derechos de la persona humana. Los primeros están ‘amparados por las leyes’, tienen la fuerza y son los 

servidores del imperialismo, y están viendo zozobrar sus privilegios.  
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4. NO TESTEMUNHO DE TRELEW, O SOPRO DA CONTRARREPRESENTAÇÃO 

 

A presente dissertação mostrou o processo de violência e resistência descrito no livro 

La pasión según Trelew, de Tomás Eloy Martínez, em procedimento que exigiu o diálogo 

entre vários ramos das Ciências Humanas, tais como, filosofia, história, literatura, sociologia e 

psicanálise. Por meio deste estudo, observou-se a violência administrativamente empregada 

pelo Estado argentino, na década de 1970, aos grupos subalternos que, por meio da guerrilha, 

encontraram uma forma de devolver ao Estado a violência recebida. As discussões em torno 

das experiências violentas no Cone Sul aproximaram a narrativa em estudo das formulações 

empreendidas pelos pensadores Friedrich Nietzsche, Karl Marx e Sigmund Freud.  

Este trabalho mostrou como as informações contidas no relato testemunhal dialogam 

com as categorias reflexivas propostas pelos mencionados estudiosos. Observou-se que a 

vontade de poder, princípio entendido por Nietzsche como uma instância que comanda todas 

as outras formas de vontade, esteve presente em todo o processo relacionado à violência de 

Estado e à resistência dos sujeitos constatada durante a ditadura militar argentina. O intento 

militar de implantar a qualquer custo as estruturas capitalistas e o dos guerrilheiros em se 

livrar da exploração econômica imposta pelo regime deram mostra da ação da vontade de 

potência nesses dois grupos políticos.  

Além disso, a violência na Argentina dos anos 1970 ainda pôde ser discutida por 

outros princípios nietzschianos, como a moral de escravo, observada quando os militares 

tentaram limitar a satisfação da vontade do povo, e assim, torná-lo mais fácil de dominar; a 

moral de senhor, à medida que setores sociais organizaram grupos guerrilheiros visando a  
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desafiar as imposições do regime. Ainda se percebe a transvalorização dos valores na 

transgressão popular aos conceitos de “bem” e “mal” difundidos socialmente (a sociedade 

percebia a inversão que a ditadura havia promovido nesses valores). Também se nota a falta 

de niilismo, pois os argentinos não ficaram passivos às arbitrariedades do regime, mas se 

organizaram e o desafiaram através de múltiplas formas de manifestações.  

As considerações de Freud, muito próximas das nietzschianas, também não se 

excluem da conjuntura política argentina; primeiramente se enxerga um Estado que restringe 

a satisfação do princípio de prazer de seus cidadãos e impõe um duro princípio de realidade. 

Daí deriva a reação dos sujeitos, que não se deixam conscientizar pelo regime ditatorial e 

desafiam a violência imposta dando vazão a seus impulsos inconscientes. 

Tais formulações coadunam-se às de Marx e permitem notar, no contexto argentino 

em questão, uma violência social sustentada pelo sistema capitalista e calcada na exploração 

econômica. A ditadura de extrema direita era o sustentáculo dos interesses econômicos 

estrangeiros e dos privilégios político-sociais da burguesia local. Nesse sentido, desafiar o 

regime ditatorial consistia numa luta de classes que punha em risco os benefícios da elite 

local. Apoiada pelas forças armadas, e a fim de não perder suas vantagens, a burguesia 

nacional empreendeu uma violência que chegou às raias da atrocidade, pois até familiares, 

conhecidos e amigos dos guerrilheiros sofreram represálias do Estado, mesmo sem terem 

participado de reivindicações por mudança social. 

O presente trabalho se pautou no diálogo entre essas formulações e as discussões 

teóricas ao redor da literatura de testemunho, dando privilégio a uma narrativa do Cone Sul. 

Desse modo, percebeu-se a diferença entre o testemunho latino americano (testimonio) e o 

europeu (Zeugnis). O testimonio discute as experiências violentas na América Latina, a 

exemplo das ditaduras militares, da exploração econômica étnica e de gênero, ao passo que o 

europeu se marca pela crítica psicanalítica e aborda experiências violentas desencadeadas na e 

após Segunda Guerra Mundial, sobretudo, tais como o holocausto judeu (shoah). De modo 

semelhante ao que se fez com as reflexões em torno da Zeugnis, aqui não se contemplou a 

linha teórica do testemunho surgido na América Latina nos anos 1980, representado pela 

ativista política Rigoberta Menchú. Essa última experiência narrativa se afasta do testimonio 

por fazer fronteira com os Estudos Culturais e se desenvolver nos círculos de debate norte-

americanos.  
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Efetuados esses esclarecimentos, defendeu-se a literatura de testemunho enquanto 

construtora de texto que se diferencia do modelo mimético europeu, ou seja, a teoria literária 

tradicional, de base eurocêntrica, não admite a relação estreita entre referencialidade e a 

literariedade, polarizando ambas as instâncias e normatizando suas aplicações em tipologias 

textuais diferentes. O testemunho, ao contrário, une referente à subjetividade e, por meio de 

uma escrita polissêmica, articula verdades silenciadas pelo discurso oficial. 

Essa característica, conforme se demonstrou, quebra o pacto mimético ocidental, bem 

como desfaz a cisão aristotélica entre poética e história, pois torna a fronteira entre ambos os 

campos do saber muito tênue, de modo que as semelhanças entre eles mostram-se mais 

intensas e suas relações começam a aparecer. Tal procedimento, desenvolvido no testemunho, 

faz a história perder sua áurea objetiva e também se apresentar como narrativa, portanto, 

eivada de relações ideológicas e de interesse.  

Se a história perde seu caráter objetivo, nada impede que se teça uma narrativa 

histórica a partir da linguagem literária. Esse empreendimento é feito em La pasión según 

Trelew e a análise do paratexto da mencionada narrativa o demonstrou. As informações 

expostas na citada seção não possuíam nenhum aspecto ficcional, desde a capa, primeiro 

contato do leitor com a obra até às letras das canções e ao esboço biográfico de Tomás Eloy 

Martínez, colocados dentro da seção “Apéndice de documentos”  

Ao narrar verdades sob um discurso subjetivo, a literatura de testemunho quebra o 

pacto mimético, pois admite, num espaço literário, uma narrativa não ficcional. Esse fato 

exigiu o afastamento do modelo da mímese ocidental. Daí, os teóricos enxergarem no relato 

testemunhal a possibilidade de se escapar da importação de categorias teóricas eurocêntricas, 

de modo que o testemunho permite a produção de aportes teóricos específicos e descentrados. 

O mencionado gênero não apenas viabiliza a emancipação das identidades subalternas 

latino-americanas como também possibilita que o próprio continente ganhe voz frente às 

imposições epistemológicas das antigas metrópoles. A teoria literária tradicional serviu aos 

colonizadores para narrar a América Latina, e essa narração descaracterizou a região, retirou-

lhe o direito à voz, silenciou seus discursos e abafou suas reivindicações. No entanto, sob a 

emergência da narrativa testemunhal, por exemplo, o continente tem a oportunidade de tornar-

se independente discursivamente e abordar suas especificidades longe da influência europeia.  

A narrativa testemunhal distingue-se da tradicional pelo fato de se marcar pela 

presença de vários discursos, tais como o literário, o biográfico, o jornalístico, o da crônica, 
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da prosa investigativa, dentre outros. Essas formas de narrar se interpenetram e não 

predominam uma sobre as outras, o que faz do testemunho um gênero multidiscursivo. Assim, 

o fato de habitar o espaço biográfico não o transforma em biografia, bem como a utilização do 

discurso literário não o torna ficção, tampouco o uso do discurso jornalístico faz dele 

reportagem, haja vista tratar com maior profundidade o seu tema, não se mostrar efêmero 

como o gênero jornalístico e ter como veículo de divulgação o objeto livro, em vez de 

publicações periódicas. 

Por sua vez, o espaço biográfico se configura como um cenário móvel de 

manifestações que abriga uma série de gêneros discursivos e formas de narrar, permitindo-

lhes a liberdade ao abordar histórias e experiências de vida e, ao mesmo tempo, a conservação 

de suas formas estruturais. Isso permite ao testemunho manter seu caráter biográfico sem 

renunciar ao diálogo com outros modos de narração como, por exemplo, a narrativa de ficção. 

Essa garantia é concedida por conta das novas redefinições do espaço biográfico, que passou a 

não abrigar somente as formas canônicas da autobiografia, da biografia, do diário íntimo e de 

gêneros assemelhados, estabelecidos e reconhecidos como tais ao longo do tempo. 

Assim, ao se utilizar da subjetividade da escrita literária e, ao mesmo tempo, afastar a 

ficcionalidade inerente a essa forma de narrar, o testemunho se apresenta como uma forma 

alternativa de escrita. Conforme se mostrou no presente texto, a escrita literária permitiu a 

Martínez construir figuras retóricas capazes de humanizar e subjetivar a narrativa sobre a 

morte dos 16 militantes na base da Marinha em Trelew, mas isso não desfaz o valor de 

verdade da história narrada. Do mesmo modo, a articulação da memória das vítimas permite 

fixar, em La pasión según Trelew, os discursos silenciados pelas formas tradicionais de 

narrativa, fato visto por Hugo Achúgar como a possibilidade de independência teórica e 

discursiva da América Latina frente às imposições epistemológicas europeias. 

Nesse sentido, as versões oficialistas vão sendo questionadas e as memórias 

subterrâneas, veiculadas na contramão da historiografia de corte mais tradicional. O 

testimonio realiza, intencionalmente, um caos narrativo, um conflito entre discursos e 

memórias, promovendo nova interpretação dos fatos e uma renovada organização da história, 

ao refutar a unilateralidade. O conflito entre distintas versões coloca no mesmo espaço e 

patamar a voz do dominante e a do subalterno, tentando preencher lacunas deixadas por 

narrativas que porventura se contradigam. 
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No caso específico da morte dos guerrilheiros em Trelew, a versão oficialmente 

difundida apregoava uma rebelião no complexo penitenciário que resultou na morte dos 16 

internos. Todavia, a busca da memória do violentado fez perceber o fato de outra maneira: as 

forças do regime, de forma covarde e cruel, assassinaram os militantes e, se um relato 

testemunhal calcado na versão da vítima não viesse à tona, os documentos forjados pelos 

militares passariam a configurar os fatos como legitimamente verdadeiros.  

Assim, demonstrou-se nesta dissertação o empenho da narrativa testemunhal de 

Tomás Eloy Martínez em expor a falibilidade da prova documental pura e simples, alertando 

que documentos não podem ser tomados irrefletidamente como comprovações da realidade 

por serem facilmente manipulados e, muitas vezes, servirem de sustentáculo aos interesses de 

determinado grupo político. A contrassenso desse pensamento, Martínez tece seu relato a 

partir do testemunho das vítimas da ditadura, argentina, prezando pela escrita subjetiva em 

sua obra.  

Nenhum desses fatores compromete o cunho referencial implicado nos dados e 

informações fornecidos; primeiro, porque a investigação minuciosa empreendida pelo 

jornalista busca comprovar a veracidade dos fatos apresentados em La pasión según Trelew; 

segundo, porque o discurso emitido pelos documentos oficiais tomba diante do relato das 

testemunhas e deixa ver que não há neles objetividade alguma. Nesse caso, o escritor não 

precisa disfarçar seu posicionamento nem esconder o lado ao qual se soma. Narrando a partir 

de distintos pontos de vista, de várias experiências relatadas por pessoas comuns, e 

comprovadas por sua investigação de cunho histórico-jornalístico, não se esquiva de imprimir 

suas marcas (auto)biográficas no discurso, como mais uma vida que testemunha os fatos 

vividos e narrados e deles tomou parte.  

O ficcionista e jornalista argentino assim pôde denunciar os assassinatos dos 16 

guerrilheiros na base militar Almirante Zar, a violação ilegal de domicílios e as prisões 

injustas sofridas por dezenas de cidadãos do Vale do Chubut; as posteriores arbitrariedades do 

regime em seus sepultamentos. Além disso, o sujeito produtor do texto legitima as vozes dos 

militantes, retira-as da zona de marginalidade e as alça ao cenário da luta política contra as 

imposições do capitalismo estrangeiro e das práticas exploratórias da burguesia local. Nesse 

emaranhado, e também como outra vida, o autor defende com toda a paixão, talvez interditada 

a uma instância textual, os relatos das várias vidas que traz à luz e das quais ora se toma 

conhecimento.  
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