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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo discutir os caminhos de construção da 

feminilidade a partir do testemunho de María Eugenia Vásquez, em Escrito 

para no Morir. Analisamos as contradições que constituíram a experiência de 

uma mulher soldado, questionando o discurso dominante de gênero sobre a 

guerra. Lemos a escrita íntima de uma mulher colombiana como uma 

perspectiva crítica e original da história da Colômbia nos anos 1970 e 1980. 

Reconhecemos na hibridez da narrativa, situada entre memória coletiva e escrita 

de si, um movimento transgressor dos limites políticos tradicionalmente 

estabelecidos para o feminino na América Latina. 

Palavras-chave: Literatura de Testemunho; América Latina; Gênero e guerra; 

Colômbia. 

 

 

ABSTRACT 

 

The dissertation aims to discuss the paths to construct femininity throughout the 

testimony from María Eugenia Vásquez, in Escrito para no Morir. We analyze 

the contradictions of becoming a women soldier, questioning the mainstream 

gender discourse on war. We read the intimacy of a Colombian woman as an 

original and critical perspective on Colombian history in the 1970s and 1980s. 

We recognize in the hybrid narrative, situated between collective memory and 

self-writing, a movement of transgressing the political boundaries traditionally 

established for the feminine in Latin America. 

Key-words: Testimony; Latin America; Gender and War; Colombia;  
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A experiência direta é o subterfúgio, ou o  

esconderijo, daqueles desprovidos de 

imaginação. Os homens de ação são os  

escravos dos homens de entendimento. 

                                                                                             As coisas não valem senão na  

interpretação. Uns, pois, criam coisas 

 para que os outros, transmudando-as, 

em significação, as tornem vidas. Narrar 

é criar, pois viver é apenas ser vivido.     

 

 

                                    (Fernando Pessoa, em Livro do Desassossego) 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

Esta dissertação tem por objetivo discutir as ideias de feminilidade surgidas a partir do 

testemunho Escrito para no Morir – Bitácora de uma Militancia, de María Eugenia Vásquez. 

O texto, escrito no final da década de 1990, constitui a narrativa de uma ex-guerrilheira sobre 

suas experiências como militante e combatente do grupo M-19. A autora, expondo a luta 

política a partir da intimidade da vida guerrilheira, toma o ato narrativo como uma ferramenta 

de reconstrução de sua identidade social e política. O testemunho, neste sentido, se constrói na 

fronteira entre a linguagem privada (exposição das impressões e sensações do eu) e a escrita 

pública (descrição de fatos tomados como verdadeiros). Entendemos que este espaço de 

enunciação permite compreender dimensões específicas do processo de interação entre a 

pessoa e a história na construção da subjetividade. Ou seja, a escrita impura do testemunho 

promove a articulação entre a psicanálise e a política na interpretação das lutas socais na 

América Latina, da segunda metade do século XX. 

O texto que estudamos é atravessado por uma ideologia, que não busca a máscara da 

impessoalidade e da neutralidade adotada pelos relatos históricos hegemônicos. É uma 

narrativa que duvida de suas próprias convicções e que se propõe limitada na sua capacidade 

de dar conta de todos os significados atribuídos à experiência guerrilheira na Colômbia dos 

anos 1970 e 1980. Neste sentido, como em todo testemunho, há muitos não ditos. Tais 

silêncios decorrem da impossibilidade de dizer característica do trauma, individual ou 

coletivo, bem como do próprio conceito de história, sempre parcial, incompleto e atravessado 

por discursos de poder. Em nosso processo de análise, atribuímos a mesma importância aos 

silêncios, aos sussurros e as palavras, buscando entender os limites da representação dos 

sujeitos sociais na América Latina. 

A narrativa de María Eugenia Vásquez se pretende um relato subalterno sobre a 

história de um grupo de colombianos e colombianas nas décadas finais do século XX.  Assim, 

o texto vincula-se explicitamente a uma ideia de emancipação política construída a partir da 

invasão do espaço público por discursos e práticas contra-hegemônicas. Aderimos ao pacto de 
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leitura participativa do testemunho, que Hugo Achugar chama de “función ejemplarizante”
1
. 

Sentimo-nos parte do texto por nos comprometermos a interpretar a dimensão simbólica da 

opção política pelas armas como instrumento de mudança social. Assumimos nossa posição 

de mediadora, de “outro”, no processo de análise das possibilidades discursivas do 

testemunho. Desse modo, reconhecemos nossa responsabilidade sobre aquilo que é dito ou 

não dito nas páginas que se seguem. Somos, como a autora do testemunho, interessados em 

questões que reconhecemos relevantes para a construção de um espaço social latino-

americano menos violento e opressor para um conjunto de pessoas que foram representadas 

como inferiores nos discursos hegemônicos sobre a virtude nacional.  

O testemunho que estudamos é uma escrita da memória. Ou seja, uma leitura de 

fragmentos do passado que permitem construir sentido para uma experiência presente. Esta 

experiência, no caso de María Eugenia Vásquez, é o vazio experimentado no processo de 

reintegração à vida civil após deixar a luta armada. O luto pela morte de um sonho é 

elaborado no processo narrativo que inaugura um novo espaço de ação e reflexão. A utopia de 

participar da construção de uma Colômbia mais justa e menos violenta renasce no ato de 

escrever. Em cada palavra, a memória coletiva de um grupo que sacrificou sua juventude por 

uma visão de sociedade vai tomando forma, reestabelecendo o vínculo entre o sujeito 

psicológico e o sujeito histórico. 

Embora a dimensão de gênero não esgote a interpretação do texto analisado, 

privilegiamos este lugar por sua relevância como discurso crítico das possibilidades de 

transformação política em um contexto de violência continuada e generalizada. A lente de 

gênero é aquela que usamos para entender o mundo; a expressão de nossa intencionalidade na 

construção do sentido da experiência humana. Ressaltamos uma cultura da guerra que se 

realiza na reprodução de fronteiras de gênero, que associam o masculino bélico com a virtude 

política e o feminino passivo com a precariedade da vida social. A posição da ex-guerrilheira 

que abandona a luta pela impossibilidade de realizar suas funções como mãe confronta a 

naturalidade das concepções de masculino e feminino.  

                                                           
1
 Vínculo ético com a ideologia expressa no testemunho e com a necessidade de fazer ouvir vozes contra-

hegemônicas: “como un paralelo entre el ser y el deber ser, entre el ha sido y el en realidade no ha sido, entre la 

verdad del uno homogeneizante y la verdad del Otro, heterogénea, descentrada y silenciada” (ACHUGAR, 1992, 

p.63-64).  
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Uma relação hegemônica entre feminino e masculino se estabeleceu desde o processo 

de independência da Colômbia. A política tornou-se um jogo de guerra em que representações 

polarizadas de masculino constituíram a exterminação do outro como a única possibilidade de 

realização da nação colombiana. Neste processo, o feminino foi tomado como subalterno e 

exaltador do mérito masculino, sendo-lhe negado voz para expressar o ideal nacional. Entre as 

duas representações hegemônicas de feminino e masculino reconhecemos outras 

possibilidades de intervenção social para homens e mulheres, que buscamos apresentar dentro 

dos limites dos documentos e relatos a que tivemos acesso. Neste caminho, os significados de 

gênero interagem com os conceitos de classe, raça e região. Buscamos, assim, interpretar no 

espaço das interseções entre estas categorias, focando (sem limitar) nossa análise nas relações 

de gênero.   

O testemunho que analisamos conta a vida de uma pessoa. Neste sentido, marca sua 

unicidade como relato, já que o processo de elaboração das experiências vividas é intrínseco 

ao sujeito que escreve. Isto, contudo, não quer dizer que tal relato não interaja com os 

significados sociais construídos pela reflexão crítica de um coletivo de pessoas em 

determinado contexto social. Assim, entendemos o testemunho de María Eugenia Vásquez 

como parte do enunciado de um lugar e de uma época. Este lugar, porém, não é uma via de 

sentido único. Trata-se, ao contrário, de um caminho permeado por cruzamentos diversos, por 

desvios que indicam possibilidades sociais silenciadas pela presunção de linearidade das 

narrativas históricas hegemônicas. María Eugenia Vásquez escreve sobre a condição de 

guerrilheira na América Latina, apropriando-se do código dominante da instituição militar 

para subvertê-lo através na narrativa. Exila-se de uma indentidade política que pretende 

assimilá-la, experimentando territórios desconhecidos de autorrepresentação. Situa-se ao 

mesmo tempo dentro e fora das expectativas sociais do seu tempo e do seu lugar.  

A(s) história(s) contada por María Eugenia Vásquez, deste modo, inclui elementos que 

ultrapassam a história específica de uma mulher colombiana. Ainda que o contexto vivido por 

María Eugenia não seja exatamente coincidente com a minha identidade de pesquisadora 

brasileira, há pontos de comunicação que justificam a eleição deste testemunho como objeto 

de análise. Esta dissertação se escreve no plural porque reconhecemos o vínculo com o 

enunciado de María Eugenia Vásquez, especialmente no que concerne à reflexão sobre o 
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lugar do feminino na América Latina dos dias de hoje. As próximas páginas não são discursos 

de autoridade sobre o testemunho analisado, mas hipóteses interpretativas formuladas a partir 

dos enredos intersubjetivos que constituem o texto.  

Conheci o texto de María Eugenia Vásquez há sete anos, quando realizava pesquisa 

para minha tese de doutorado em relações internacionais, sobre as práticas e os discursos das 

mulheres em favor da paz na Colômbia. Naquela ocasião, li o texto como uma expressão da 

voz de várias mulheres colombianas que romperam o silêncio sobre a participação feminina 

na luta armada revolucionária. Enfoquei o caráter genérico de uma visão crítica de paz que 

incluísse a mudança social. Presumi condições equivalentes de enunciação para narrativas 

testemunhais, para relatos orais, para documentos, para declarações públicas, para publicações 

de ONGs, para rituais seguidos por grupos de mulheres em praça pública. Continuo a não 

perceber hierarquia entre os textos que estabelecem uma crítica de gênero à violência armada. 

Entretanto, estou convencida de que cada texto oferece importantes contribuições que apenas 

podem ser entendidas a partir de uma análise mais cuidadosa e profunda dentro da estrutura 

própria e particular da narrativa. É esta a motivação para retornar ao texto de María Eugenia 

Vásquez. 

No primeiro capítulo, discutimos o processo de construção nacional na Colômbia, 

problematizando o Estado-Nação como resposta ao desafio da diversidade social. 

Identificamos a violência contida na construção simbólica e material da nação colombiana, 

enfocando o privilégio dado aos homens, brancos e letrados sobre os demais colombianos e 

colombianas a partir do século XIX. Relacionamos a construção dos limites sociais na 

América Latina com o ato de escrever, defendendo a simbiose entre sujeito literário e sujeito 

político. Tomamos o testemunho, tipo de escrita impura, como herdeiro desta tradição de 

mistura entre literatura e política. Discutimos as características da literatura de testemunho, 

revisitando o espaço de produção da escrita engajada de sujeitos subalternos na segunda 

metade do século XX.  

O segundo capítulo percorre a história da Colômbia, ressaltando a violência como 

semântica privilegiada de interação social. Apresentamos os caminhos construídos entre a 

história oficial, romances e textos de crítica histórica sobre a Colômbia, especialmente 

aqueles que discutem o lugar das mulheres na estrutura social do século XIX até o final do 
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século XX. Enfocamos uma crítica às fronteiras entre o espaço privado (lugar de ação 

feminina) e o espaço público (lócus de intervenção masculina), problematizando o silêncio 

sobre a participação das mulheres na esfera pública. Contextualizamos o projeto político das 

guerrilhas marxistas, apresentando as condições históricas que levaram à radicalização dos 

movimentos sociais colombianos.  

No terceiro capítulo, analisamos o testemunho de María Eugenia Vásquez, revisitando 

os fatos históricos expostos no capítulo anterior a partir do ponto de vista pessoal de quem 

enfrentou as contradições de um tempo turbulento. Discutimos a relação da narradora com as 

construções sociais de masculino e feminino, acompanhando seu processo de reflexão crítica 

sobre os limites de gênero da ação social e política. Acompanhamos de forma crítica a 

narração de seus jogos de infância, de sua rebeldia juvenil e de sua atuação como guerrilheira. 

Tomamos contato com a complexidade da subjetividade histórica, rompendo com o 

distanciamento simplificador das narrativas hegemônicas sobre o conflito armado 

colombiano. Problematizamos a guerra como escolha política, compartilhando a crítica da 

narradora quanto ao gênero do projeto revolucionário.  
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2. NARRATIVAS SOBRE O ESTADO-NAÇÃO E A GUERRA – A ESCRITA DO 

FEMININO NO DISCURSO NACIONALISTA LATINOAMERICANO: 

 

2.1 Escrever o Estado-Nação na América Latina: 

 

  2.1.1 O Estado-Nação como projeto da modernidade: 

A forma de organização política conhecida como “Estado-Nação” é um fenômeno 

moderno, idealizado na Europa do século XVIII e reproduzido em escala global na primeira 

metade do século XX. De acordo com Ernest Gellner (1987), o alcance do Estado como forma 

de organização política pode ser entendido a partir das mudanças nos modos de produção da 

Europa. Gellner distingue três momentos históricos, ligando-os ao surgimento e expansão do 

Estado: fase pré-agrária, fase agrária e fase industrial.  

Na primeira fase, a organização da vida econômica e social era bastante simples, 

centrada nas atividades de caça e coleta em pequenos grupos. O poder político se exercia a 

partir de lealdades familiares, clanísticas ou tribais. A partir da transição para o modo de 

produção agrária, a vida social se tornava mais complexa, dando margem para o surgimento 

de um modelo mais centralizado e territorial de exercício do poder político: O Estado. Neste 

momento, o Estado era uma opção, mas não uma necessidade (GELLNER, 1987, p.17). 

Com o desenvolvimento das sociedades industriais na Europa, a partir do século 

XVIII, o Estado passava a ser indispensável: “as sociedades industriais são 

extraordinariamente vastas e o nível de vida a que se habituaram (ou ao qual desejam 

avidamente habituar-se) depende de uma incrivelmente complexa divisão geral do trabalho e 

cooperação” (GELLNER, 1987, p.17). Deste modo, o Estado seria percebido como um 

atributo da vida moderna. Tal leitura, embora eurocêntrica, nos chama atenção para a íntima 

relação entre o discurso de modernização e o Estado. 

O Estado, única forma legítima de exercício do poder político, se fortaleceu na fusão 

com a cultura. De acordo com Anderson (1991), a imaginação das comunidades se constitui a 

partir de três paradoxos. O primeiro diz respeito à universalização da forma de organização 

política (Estado) em nome do particularismo cultural. Isto é, consolida-se a ideia de que toda 

forma de comunidade cultural somente se pode realizar nas fronteiras de um Estado. O 
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segundo paradoxo se refere ao fato de ser a identidade nacional uma construção social das 

elites políticas e culturais, mas que demanda a internalização e reprodução nas expressões 

culturais de massa.  Ou seja, as narrativas nacionalistas necessitam traduzir-se em 

representações que ultrapassam as fronteiras de classe, de etnia, de escolaridade e de religião. 

O terceiro paradoxo consiste em reconhecer que o Estado-Nação é um processo político 

moderno (surgido no século XVIII) que se apropria de uma interpretação específica da 

tradição, apelando a mitos e narrativas épicas remotas que justificam as fronteiras delimitadas. 

Para o sucesso da ideologia nacionalista, a ideia de civilização, surgida na Europa do 

século XVI (ELIAS, 2000, p.47), foi muito importante. O auge do discurso civilizatório 

dentro da Europa se deu no projeto iluminista, que associou a legitimidade do poder político à 

realização da liberdade popular. É no momento de crise do antigo regime monárquico e 

dinástico na Europa, das revoluções liberais, inspiradas pelo racionalismo e pelo 

antropocentrismo iluminista, que o ideal de civilização alcança seu auge, agregando ao poder 

político o ideal de representação de uma coletividade cidadã. Tal pensamento que associa 

Estado nacional e emancipação será incorporado ao discurso de independência das elites fora 

da Europa, nos séculos XIX e XX. 

2.1.2 – A construção do Estado-nação na América Latina
2
: 

As experiências dos filhos das elites latino-americanas na Europa permitiram a 

importação das ideias de emancipação política para os espaços de colonização na América. As 

narrativas românticas de liberação nacional no início do século XIX reproduziram algumas 

ideias em voga no pensamento político europeu, principalmente os discursos sobre a virtude 

selvagem e a autonomia individual. Os “libertadores” da América representaram os territórios 

americanos como espaços de equilíbrio entre natureza e razão, que demandavam liberdade 

para realizar seu potencial de grande nação. A autoridade europeia na América, assim, 

                                                           
2
 Falaremos neste capítulo da América Latina de forma geral, por entendermos que, apesar das singularidades de 

cada espaço social e político, há traços comuns ao processo histórico da região (incluindo neste processo não 

apenas a América hispânica, mas também o Brasil lusófono e o Caribe) que merecem ser ressaltados. Estamos 

conscientes que a ideia de América Latina é uma construção histórica exterior ao espaço político americano e 

reprodutora do recorte racialista que marcaria a constituição das nações na região (FIGUEIREDO, 2010, p.43). 

Optamos, contudo, por manter tal designação que para nós representa uma marca geográfica e um traço 

histórico/social comum a um conjunto de sociedades que problematizam, ainda nos dias de hoje, os elementos 

formadores de suas identidades nacionais e regionais. Em alguns momentos, falaremos mais especificamente do 

contexto colombiano porque ali está situado o processo de escrita que analisamos nesta dissertação. 
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passava a ser questionada e combatida, a partir de ferramentas ideológicas provenientes da 

própria Europa. Aqui afirmamos que o projeto de independência das Américas não foi um 

discurso autóctone, surgido da experiência de opressão das populações americanas.  

A legitimação do projeto nacionalista na América se deu a partir da reafirmação da 

inferioridade da América Latina vis-à-vis às potências europeias. A América era lida como 

um espaço jovem, com grande potencial, no caminho do progresso que a aproximaria do 

modelo de civilização definido nas experiências europeias. As ideias fundadoras da distinção 

entre o “eu” latino-americano e o europeu não problematizaram o ideal moderno de 

civilização assumido como resposta aos conflitos entre o que são as populações da América e 

o que os independentistas pretendiam torná-las. Assim, a força motriz da identidade das novas 

nações da América, no século XIX, foi o desejo de civilizar.  Deste modo, podemos afirmar 

que a ordem política pós-independência na América Latina reproduziu e, mais ainda, 

naturalizou as representações colonialistas.  

Nas nações que, se não periféricas, também não estavam no coração da revolução 

industrial, a missão civilizatória teve que se adaptar à distribuição do trabalho 

implementada a partir dos próprios princípios da missão civilizatória. Isto é, para 

civilizar o mundo, foi necessário aceitar primeiro que o mundo precisava ser 

civilizado e que aqueles que assumiam tal missão detinham o modelo correto 

para tanto. Assim, países como a Colômbia no século XIX não estavam entre 

aqueles representados como fábricas de civilização. Ao contrário, os colombianos 

no seu próprio país se encarregaram de criticar a si mesmos em nome da missão 

civilizatória, que era uma construção global vinda de uma história local diferente 

(...). A colonialidade do poder foi traçando seu caminho moldando uma nova 

forma de colonialismo: colonialismo interno em países na periferia pós-

independente durante o século XIX e a primeira metade do século XX
3
 

(MIGNOLO, 2000, p.282). 

A construção da identidade política para além das fronteiras da Europa reproduziu a 

ideia de que a formação de um Estado independente e a modernização eram processos 

indissociáveis. No movimento de construção da identidade nacional na América Latina, o 

discurso de modernização se traduziu na busca pela “civilização” (ROJAS, 2002, p.27). O 

                                                           
3
 Tradução nossa de: “In nations that, if not peripheral, were also not at the heart of the industrial revolution, the 

civilizing mission had to cope with the international distribution of labor implemented by the very principles of 

the civilizing mission. That is to say, in order to civilize the world, it was necessary to accept first that the world 

needed to be civilized and that those who so proclaimed had the right model of civilization. Well, countries like 

Colombia in the nineteenth century were not among those represented in the fabric of civilizing models. On the 

contrary, Colombians in their own country were in charge of criticizing themselves in the name of a civilizing 

mission, which was a global design coming from a different local history (…) The coloniality of power was 

making its way shaping a new form of colonialism: internal colonialism in peripheral, post-independence 

countries during the nineteenth and first half of the twentieth centuries”. 
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processo de civilização, no discurso nacionalista latino-americano, implicou no deslocamento 

da violência legítima do indivíduo para o corpo coletivo, racional e soberano (ELIAS, 2000, 

p.372). Ou seja, o Estado era percebido como condição indispensável à realização do 

potencial das sociedades latino-americanas, permitindo a superação das paixões e dos traços 

selvagens, reconhecidos na ordem política pré-moderna. Tais traços selvagens se localizavam 

nos corpos nativos, limitados por suas características físicas e pela ausência do conhecimento 

que permitia acesso ao mundo civilizado.  Neste contexto, os homens brancos e letrados 

ocuparam um espaço privilegiado no discurso de construção nacional. 

Não é exagero dizer que os homens letrados escreveram as nações latino-

americanas, na medida em que a legitimidade destas jovens nações dependia do “saber 

dizer”. De acordo com Julio Ramos (2008), a influência política de Andrés Bello no Chile, 

na primeira metade do século XIX, ilustra a importância atribuída às letras no processo de 

construção nacional no período pós-independência. O poder republicano era legitimado pela 

capacidade de dizer, de narrar a modernização. Assim, não havia separação entre o mundo 

das letras e o mundo político. A eloquência, neste sentido, era um atributo indispensável à 

modernização e civilização das sociedades latino-americanas: 

Para o pensador venezuelano, as letras, paradigma da eloquência, eram um meio 

de ajustar a língua às necessidades do projeto modernizador. As letras proviam o 

saber preliminar requerido para formar discursos efetivos e úteis. Além disso, 

eram um instrumento de formação de sujeitos disciplinados; sujeitos da lei, 

subordinados à ordem geral e capazes, inclusive, de administrá-la. Enfim, as letras 

como eloquência, mais do que um mero índice de prestígio ou distinção, eram um 

paradigma – por seu caráter formalizado – da racionalidade que orientava os 

projetos da nova sociedade, em sua luta para ordenar o ‘caos’ americano 

(RAMOS, 2008, p.55). 

 Deste modo, portadores de um conhecimento que prometia a modernização de 

espaços marcados pela violência e pela miséria, os “escritores” da nação justificavam seu 

controle sobre as categorias sociais lidas como inferiores (indígenas, mulheres, negros e 

mestiços). Isto é, o processo de construção das nações latino-americanas se deu a partir do 

estabelecimento de fronteiras simbólicas entre o território da civilização (o lugar do poder 

político dos homens brancos letrados) e o território da barbárie (principalmente os corpos de 

mulheres, negros, mestiços e indígenas), onde a violência era autorizada e até defendida 

como um movimento na transição para a modernidade. 
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A modernidade demandava a superação das paixões bárbaras tomadas como 

inerentes aos povos latino-americanos. A civilização estava fora da América Latina, 

especificamente na Europa e nos EUA. Assim, aqueles que haviam tido contato com o 

“mundo moderno” (ainda que apenas através dos textos filosóficos, políticos e literários 

oriundos destes espaços) eram os únicos legítimos detentores do poder de dizer nas recém-

nascidas nações. A identidade dos homens letrados nascidos na América Latina situava-se 

na fronteira entre o homem civilizado europeu (pelo desenvolvimento consciente de sua 

razão) e o homem bárbaro latino-americano (parte de sua natureza). A barbárie, assim, foi 

concebida como um traço insuperável dos povos latino-americanos, que apenas podia ser 

controlado pela educação e desenvolvimento da razão. Este controle implicava um exercício 

de assimilação do “eu” latino-americano pelo projeto modernizador importado das 

experiências europeias. Os mediadores desta assimilação eram os homens letrados, que 

reproduziram as dimensões de poder de gênero e raça estruturantes das relações coloniais.  

Após a vitória sobre o antigo regime, o caos se intensificava na medida em que as 

rígidas instituições coloniais, assim como o consenso anti-espanhol, perdiam 

vigência. Escrever, a partir de 1820, respondia à necessidade de superar a 

catástrofe – o vazio do discurso, o cancelamento das estruturas – que as guerras 

tinham provocado. Escrever, nesse mundo, era dar forma ao sonho modernizador; 

era civilizar, ordenar o sentido da barbárie americana (RAMOS, 2008, p.27). 

 De acordo com Cristina Rojas (2002), as nações latino-americanas se formaram a 

partir de regimes de representação, constituídos pela interação entre o desejo de civilização, 

a inevitabilidade do modo de produção capitalista e a necessidade da violência. Nesta 

leitura específica de sociedade, hierarquias sociais foram fundadas e refundadas nas 

relações cotidianas através das histórias que formaram os imaginários nacionais. Tais 

hierarquias de gênero, de raça, de classe e de região estão presentes no texto que analisamos 

nesta dissertação. Neste trabalho, uma maior ênfase será dada às representações de gênero, 

de modo a entender a relação entre escritura e feminilidade. Todavia, partilhamos da ideia 

de que não é possível pensar as relações de gênero isoladas das interseções com as 

representações de raça, classe e geografia. Neste momento, focamos a experiência mais 

restrita da Colômbia neste processo. 

 Os escritores da nação (homens, brancos, letrados e urbanos) definiram o “eu” 

colombiano a partir da diferenciação em relação a uma pluralidade de “outros”. O “outro” 
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que deu origem ao projeto nacional era o “europeu”, com quem os escritores da nação 

estabeleceram uma relação ambígua. Ao mesmo tempo em que buscavam reconhecimento 

no sistema europeu de Estados-Nação em expansão e consolidação, os idealizadores do 

projeto de independência recusavam ser governados em nome da civilização (ROJAS, 2002, 

p.6). Desta forma, aqueles que mais se assemelhavam aos europeus por seus atributos 

físicos e intelectuais foram representados como legítimos detentores do poder político.  

 A pirâmide social da Colômbia nos anos que sucederam à independência formal 

ilustra tal processo. De acordo com Cristina Rojas (2002, p.28), no topo da pirâmide, 

estavam os homens, brancos e letrados (acadêmicos, escritores, naturalistas, advogados e 

médicos)
4
, que exerciam as funções políticas e administrativas da nova nação. Depois, 

vinham os intelectuais religiosos, em sua maioria dissidentes da Igreja Católica europeia.  

Na sequência, localizavam-se os militares com acesso à educação. Ainda na categoria dos 

homens brancos, situavam-se os artesãos urbanos e os pequenos proprietários. Na base da 

pirâmide, estava a maioria da população analfabeta e alijada do processo político. Entre 

estes, as camadas mais subalternas eram compostas por índios, negros, mestiços, mulatos e 

mulheres.  

 Os estereótipos de raça e de gênero definiram prioritariamente as fronteiras entre 

barbárie e civilização na Colômbia, e na América Latina de uma forma geral. Diferente do 

que ocorreu em outros espaços, como nos EUA, a distinção racial não se expressou de 

forma aberta na letra da lei, mas mascarou-se em um discurso assimilador, que se traduziu 

na ideia de “civilização mestiça”. A mestiçagem como política de Estado tinha dois 

objetivos principais: marcar a singularidade dos povos latino-americanos vis-à-vis os 

europeus e embranquecer progressivamente as populações nativas.  

O primeiro objetivo era condição da legitimidade do poder independente, 

reproduzindo a associação entre poder político e liberdade popular. A existência de um país 

como Estado-Nação dependia do reconhecimento dos demais Estados. Ou seja, não era 

suficiente declarar-se independente, mas se configurava imprescindível ser reconhecido 

                                                           
4
 Importante ressaltar que neste momento ainda não é possível identificar uma clara divisão do trabalho, de 

forma que muitos homens acumulavam diferentes funções associadas à vida pública. Os traços comuns e 

distintivos desta classe dominante eram letramento, sexo e raça.   
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como tal por outros Estados. Os círculos políticos e filosóficos liberais na Europa 

mostravam-se bastante simpáticos à ideia de nações compostas pela mescla de diferentes 

etnias, um traço singular na política mundial. Assim, os “escritores” das nações latino-

americanas perceberam na mestiçagem uma oportunidade de garantir legitimidade ao seu 

projeto político. Tal legitimidade assegurava à América Latina a participação, ainda que em 

desvantagem comparativa, na crescente economia internacional, bem como a contenção das 

tensões internas geradas pela posição subalterna de algumas categorias racialmente 

identificadas no território das novas nações. 

Neste sentido, corroboramos a visão de que o projeto latino-americano de 

mestiçagem foi indispensável à consolidação das fronteiras físicas e simbólicas dos Estados 

em formação. Alguns escritores das nações latino-americanas
5
, no século XIX e no início 

do século XX, associaram a mistura de raças com uma demonstração de superioridade da 

“virtude” latino-americana. Em comparação a outros espaços políticos em que as tensões 

sociais haviam levado à ruptura do tecido social e à supremacia física do elemento branco 

pela violência, as relações inter-raciais na América Latina eram descritas como 

harmoniosas. Neste quadro, surgia inevitavelmente uma tensão entre a realidade presente 

nas relações sociais (os privilégios sociais, políticos e culturais dado aos homens brancos 

das elites) e o ideal de nação descrito nas narrativas românticas dos intelectuais latino-

americanos sobre a horizontalidade na interação entre as diferentes raças. Tal tensão foi 

resolvida pela projeção de realização das nações latino-americanas no futuro. Isto é, o 

projeto de civilização em marcha asseguraria o progresso do “homem mestiço”, levando-o a 

cumprir seu destino superior. 

A ideia de nação mestiça, neste contexto, surgia como narrativa privilegiada do “eu” 

latino-americano
6
. Esta mestiçagem, longe de ser espontânea, foi um processo politicamente 

                                                           
5
 Aqui nos remetemos às leituras de José Martí, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui e Gilberto Freyre 

realizadas por Eurídice Figueiredo, no artigo “Mestiçagem, Tranculturação, Crioulização e Hibridismo”, 

publicado em 2010. 
6
 Não pretendemos aqui negar a ideologia racista que identificava as categorias intermediárias como inferiores. 

A própria designação dada aos tipos híbridos implica uma leitura depreciativa do mestiço e principalmente do 

mulato (que Roberto DaMatta afima derivar do termo designador do animal estéril e híbrido mula) como uma 

categoria intermédia entre o humano e sub-humano. O que aqui buscamos ressaltar é que o discurso liberal de 

exaltação da mestiçagem mascarou um desejo consciente de elites políticas do século XIX em embranquecer as 

populações da região.  
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dirigido à constituição de um novo “tipo” de latino-americano. A exaltação da mistura de 

sangues e cores estimularia a diversidade de tipos físicos, distanciando os latino-americanos 

progressivamente do ideal fenotípico europeu. A mistura, contudo, deveria ser seletiva, 

centrada no objetivo de ressaltar as características brancas sobre os referenciais negros e 

indígenas. As elites latino-americanas, influenciadas pela biologia racista em voga na 

Europa do século XIX, acreditavam que um contato entre as raças resultaria na prevalência 

da “raça superior”, a branca. Assim, neste discurso, progressivamente as nações 

independentes caminhariam para um processo de embranquecimento, que resultaria em uma 

sociedade mais civilizada e forte. 

 Miscigenação incorporava a fantasia de uma sociedade branca que não seria 

partida por divisões raciais. O sonho da “civilización mestiza” envolvia a 

assimilação das raças inferiores pela raça branca, tornando esta última 

predominante. A miscigenação era concebida como um processo de 

embranquecimento (ROJAS, 2002, p.31).
7
   

Esta política eugênica se realizou a partir da apropriação simbólica, legal e material 

do corpo das mulheres
8
 pelo Estado. De acordo com Rojas (2002, p.31), “o desejo de 

civilização era localizado nas mulheres em termos espaciais (no útero), temporais (no 

futuro) e na forma de desejo”. Isto significa dizer que o corpo político e cultural dos Estados 

latino-americanos era indissociável da violência exercida sobre as mulheres. Definidas a 

partir de seus atributos biológicos e de suas funções privadas de cuidado, as mulheres 

tinham negados direitos de intervenção no espaço público. Ou seja, os corpos das mulheres 

foram instrumentos através dos quais os “escritores” das nações latino-americanas 

expressaram o desejo de civilizar.  

O controle sobre as mulheres pressupunha uma política de reprodução dos “filhos da 

nação”. Tal reprodução não se esgotava no tipo racial embranquecido, mas requeria a 

consolidação de uma moral privada, que confinava as mulheres no espaço privado. O “novo 

homem” latino-americano deveria projetar qualidades morais que o distinguiam de seus 

                                                           
7
Tradução nossa de: “Miscegenation embodied the fantasy of a white society that would not be split by racial 

divisions. The dream of civilización mestiza entailed the assimilation of inferior races by the white race, where 

the latter was the predominant one. Miscegenation was conceived of as a process of whitening”.  
8
 As mulheres negras e indígenas enfrentavam condições econômicas e sociais mais precárias que as mulheres 

brancas. Entretanto, entendemos que a condição de mulher, inclusive para as brancas, inaugurou formas de 

controle social que limitaram a capacidade das mulheres como coletivo de participar da construção do 

pensamento nacional. Por isso, definimos a mulher (em sentido genérico) como uma identidade subalterna às 

elites políticas do período pós-colonial. 
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ascendentes “bárbaros”. Para tanto, as mulheres deveriam estar preparadas para educá-los e 

formá-los a partir de valores morais lidos como superiores. Tal papel justificou que as 

mulheres alcançassem algumas oportunidades educacionais no século XIX. A educação 

feminina era distinta daquela oferecida aos homens. Para elas, a educação tinha uma função 

moralista. Servia para justificar o confinamento das mulheres e as políticas de controle de 

sua sexualidade. Para os homens, a educação visava uma preparação para a vida pública, a 

partir da expectativa de desenvolvimento do espírito racional. “Melhorar a condição das 

mulheres através da educação era visto como um requisito da civilização, e, 

especificamente, como a melhor forma de afastar as mulheres da prostituição” (ROJAS, 

2002, p.35). 

Para nós, a educação é um elemento chave para entender a negação da fala das 

mulheres sobre sua própria identidade. Ou seja, as mulheres não escreveram a si mesmas no 

processo de construção nacional dos Estados latino-americanos, mas foram escritas dentro 

de um projeto político de uma elite masculina e branca. O desejo de civilizar apropriou-se 

dos corpos e das palavras das mulheres, limitando sua agência ao âmbito doméstico e sua 

intervenção social ao papel instrumental de reproduzir os elementos étnicos e normativos do 

ideal nacional. Tal contexto tem implicações políticas, especialmente no que concerne ao 

lugar das mulheres nas lutas políticas do século XX. Mais adiante nesta dissertação, 

retomaremos tal questão quando da análise do testemunho de María Eugenia Vásquez e de 

sua relevância como espaço de fala da mulher, no sentido coletivo.   

A consolidação das fronteiras nacionais latino-americanas impulsionou um 

movimento de (re)territorialização da “barbárie”. Diante do desenvolvimento urbano, com o 

aumento dos fluxos comerciais e populacionais, com a construção de bibliotecas, escolas e 

espaços culturais, as grandes cidades latino-americanas passavam a ser representadas como 

símbolos de sucesso do projeto modernizador. As “Repúblicas das Letras” se expressavam 

no território restrito das cidades, excluindo grandes extensões dos territórios definidos como 

nacionais.  

Nas cidades, a ideia de profissionalização das letras ganhou força a partir das 

décadas finais do século XIX (RAMOS, 2008, p.53).  Neste momento, fundava-se na 

América Latina o sujeito literário, cujo discurso passava a ser definido pelo compromisso 
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estético, afastando-se dos objetivos instrumentais da coisa pública. Ao mesmo tempo, 

estabeleciam-se profissões ligadas à administração pública. Para o bom funcionamento da 

máquina pública e para a tomada de decisão política, mais importante seria o que é dito, e 

não mais a forma como se dizia. A eloquência, atributo indispensável ao exercício da 

função pública na primeira metade do século, seria substituída pela eficiência no trato da 

coisa pública. Aos homens das letras era prometida a autonomia de criação desvinculada de 

qualquer a priori utilitarista. “O sentido e a função social do enunciado literário já não estão 

mais garantidos pelas instituições do político, mas começam a se produzir a partir de um 

lugar de enunciação que diferenciou suas normas e autoridade” (RAMOS, 2008, p.78). 

 Os primeiros passos da literatura, como área independente, na América Latina, 

contudo, não foram firmes. Faltava personalidade, de uma forma geral, à produção literária 

na região. Em alguns casos, o forçado afastamento dos homens das letras das questões 

políticas e sociais de seu tempo contribuiu para uma produção artística obcecada pela 

perfeição técnica e alienada dos significados das sociedades que representavam. Tal 

alienação seria o principal foco das críticas dos movimentos artísticos de vanguarda nas 

primeiras décadas do século XX.   

Em contraponto, Ramos (2008) e Reyes (1956) afirmam que este projeto de 

separação da literatura de outros discursos e práticas sociais nunca se realizou 

completamente na América Latina. Apesar do desejo de emancipação do sujeito literário 

estar presente, poucos lograram viver apenas do ofício de escritor.  Para Reyes, tal fato 

marcou a singularidade da literatura latino-americana diante da europeia, mas não foi 

inerentemente um processo negativo.  

El escritor tiene aquí mayor vinculación social, desempeña generalmente varios 

oficios, raro es que logre ser un escritor puro, es casi siempre un escritor más otra 

cosa u otras cosas. La situación ofrece ventajas y desventajas. Las desventajas: 

llamada a la acción, la inteligencia descubre que el orden de la acción es el orden 

de la transacción,  en esto hay sufrimiento. Estorbada por las continuas urgencias, 

la producción intelectual es esporádica, la mente anda distraída. Las ventajas 

resultan de la misma condición del mundo contemporáneo. En la crisis, en el 

vuelco que a todos nos sacude hoy en día y que necesita del esfuerzo de todos, y 

singularmente de la inteligencia (a menos que nos resignáramos a dejar que sólo 

la ignorancia y la desesperación concurran a trazar los nuevos cuadros humanos), 

la inteligencia americana está más avezada al aire de calle; entre nosotros no hay, 

no puede haber torres de marfil. Esta nueva disyuntiva  de ventajas y desventajas 

admite también una síntesis, un equilibrio que se resuelve en una peculiar manera 
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de entender el trabajo intelectual como servicio público y como deber civilizador
9
 

(REYES, 1956, p.135).  

Reyes nos chama atenção para o fato de que os escritores latino-americanos, 

intencionalmente ou não, mantiveram sua produção literária ligada às experiências sociais e 

políticas de seu tempo. Deste modo, a escrita nunca se constituiu em um exercício 

meramente privado, teórico e estético. O escritor manteve sua posição de agente público, 

transformador do espaço social em que opera. Em uma reflexão contemporânea sobre as 

divisões de poder do discurso acadêmico internacional, Nelly Richards (1996) afirma algo 

que nos parece relevante neste ponto. Richards destaca uma visão dominante acerca do 

saber intelectual latino-americano (especialmente no que se refere à produção intelectual 

feminista), identificado com a práxis, próximo de um saber intuitivo, menos elaborado e, 

assim, menos teórico.  Deste modo, segundo a autora, opera-se uma divisão internacional do 

trabalho intelectual, em que os escritores norte-americanos e europeus manteriam o 

privilégio do representar e definir o “eu” latino-americano”: 

Sabemos que la cultura internacional opera según un esquema de ‘división global 

del trabajo’ que le reserva el privilegio de la teoría a la academia metropolitana 

mientras la periferia latinoamericana descrita y analizada por esta teoría es vista 

como un simples campo de práctica habitado por quienes viven la experiencia 

mientras el latinoamericanismo del centro elabora su debida conceptualización. 

Dicho de otra manera, hay una división del trabajo que pone a Latinoamérica en el 

lugar del cuerpo mientras el Norte es el lugar de la cabeza que la piensa, razón por 

la cual los intelectuales norteamericanos dialogan con otros intelectuales 

norteamericanos sobre América Latina, pero sin tomar en serio los aportes 

teóricos de los críticos latinoamericanos para no tener que compartir con ellos el 

exclusivo privilegio de la  conceptualización (RICHARDS, 1996, p.737/738). 

Aqui temos duas pistas para entender a relevância política e cultural do testemunho 

na América Latina, que exploraremos mais adiante neste trabalho. A primeira nos ajuda a 

compreender a institucionalização do testemunho como gênero literário na América Latina. 

O ato de escrever parece menos ritualístico, formal e reverenciado nas experiências latino-

americanas do que em outros espaços literários, especialmente no europeu. A escrita de 

“escritores não profissionais” e a subversão do pacto estético em nome da fundamentação 

ética não é necessariamente uma ruptura com a tradição literária, mas um movimento de 

continuidade desta literatura “impura” da América Latina. A experiência concorre com a 

imaginação como elemento legitimador do ato de escrever. 

                                                           
9
 As citações em espanhol não serão traduzidas. 
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A segunda pista se refere à mediação da escrita como um ato de poder. Toda 

representação é mediada pela linguagem, incorporando os valores e a ideologia daquele que 

diz. Neste sentido, não há texto neutro. Nosso ponto aqui é que no processo de construção 

nacional dos países latino-americanos, a ideologia de um grupo específico e minoritário foi 

naturalizada, impondo limites ao agir e ao pensar da maioria. Neste trabalho, nos interessa 

principalmente as palavras das mulheres silenciadas no processo de escrita do espaço social 

latino-americano. Identificamos, assim, a presença das mulheres como sujeitos do discurso 

testemunhal, na segunda metade do século XX, como uma importante estratégia de ruptura 

com a palavra mediada dos “escritores” do projeto nacional. Ainda que muitos testemunhos 

de mulheres tenham permanecido mediados por um escritor “masculino, urbano, de classe 

média e letrado”, algumas mulheres conseguiram transpor tal barreira.  

Não pretendemos negar estratégias de contrapoder que desafiaram o lugar definido 

para o feminino, na América Latina do século XIX. O subalterno não é uma categoria 

construída pela permanente ausência do dominante. As fronteiras entre o dominante e o 

subalterno, entre o feminino e masculino, entre o branco e o não branco, entre o urbano e o 

rural são espaços de tensão, mais do que territórios históricos fixos. O seja, o significado de 

cada uma destas categorias é instável, contestado e problemático. O subalterno fala e 

constrói sentido, inclusive através do seu próprio silêncio. Todavia, o objetivo aqui é 

chamar atenção para relações de poder estruturantes do pensamento latino-americano, de 

forma a problematizar as fronteiras entre os que podem falar e os que apenas são falados no 

espaço público: 

Es cierto que el paradigma de autoridad de la “ciudad letrada” (Rama) trazado por 

la inteligencia razonante del conquistador se ha impuesto sobre la pluralidad 

etnocultural de cuerpos y lenguas domesticadas a la fuerza por el canon erudito de 

la palabra occidental. Pero lo de arriba (orden, razón y signo) y lo de abajo (des-

orden, cuerpo, rito y símbolo) no son sistemas rígidamente enfrentados por un 

dualismo absoluto que los opone como totalidades definitivamente aisladas una de 

otra. Son registros culturales que se superponen y se mezclan localmente gracias a 

fuerzas transpositivas de desplazamiento y reabsorción de parte de los signos de la 

modernidad (RICHARDS, 1996, p.737).      

Algumas mulheres escreveram sobre si e sobre seu lugar nas sociedades latino-

americanas do século XIX. São palavras que alcançaram eco em espaços dominados pela 

palavra masculina. No “Diccionario de Escritores hispanoamericanos del siglo XVI al siglo 

XX”, de Aarón Alboukrek e Esther Herrera, são citadas seis (6) escritoras entre os cento e 
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catorze (114) principais escritores que compõem os verbetes destinados ao século XIX. Por 

serem poucas, prestamos homenagem a elas: Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba), Luisa 

Pérez de Zambrana (Cuba), Amelia Denis (Panamá), Clorinda Matto de Turner (Peru), 

Adela Zamudio (Bolívia) e Delmira Agustini (Uruguai). Tomamos tais mulheres como 

importantes pioneiras da escrita feminina na região, mas entendemos que a raridade da 

palavra feminina é estrutural. Isto se comprova nos verbetes destinados ao século XX, em 

que a barreira educacional entre homens e mulheres é menos explícita. São cento e vinte e 

cinco (125) verbetes, em que apenas são mencionadas sete (7) mulheres: Gabriela Mistral 

(Chile), Teresa de la Parra (Venezuela), Claudia Lars (El Salvador), María Luisa Bombal 

(Chile), Yolanda Oreamuno (Costa Rica), Elena Garro (México) e Rosario Castellanos 

(México).  

Neste contexto, quando as mulheres tomam a palavra para narrar a si mesmas na 

segunda metade do século XX, há um movimento de transgressão do poder dizer. A 

literatura de testemunho, de autoria feminina, assim, subverte a ordem social centrada no 

sujeito do discurso masculino, criando novos espaços de identidade na literatura da América 

Latina. Independente do saber dizer (do valor estético), a escrita feminina permite 

renegociar o contrato de autoridade sobre a palavra firmado no processo de construção das 

nações latino-americanas. Especialmente nos interessa o questionamento das mulheres 

sobre o discurso que toma a guerra como caminho indispensável para realização do projeto 

de civilização. Tal discurso é discutido na próxima seção deste trabalho 

2.2. O Estado-Nação e a Guerra na América Latina: 

 A guerra, como realidade material, mas principalmente como referencial simbólico, 

foi indispensável para a consolidação e expansão do Estado-Nação moderno. Na América 

Latina, lida nos discursos internacionais como uma região pacífica, violências foram e 

continuam a ser legitimadas em nome de uma ideia de nação, unidade cultural que justifica 

o poder político. O pacto nacional, fundador da solidariedade entre os diversos grupos que 

compõem os países latino-americanos, tem sido, de forma recorrente, revisitado e 

problematizado nos discursos e práticas políticas na região. Contudo, a guerra – que aqui 

definimos como o uso calculado da violência, simbólica ou física, para alcançar a mudança 

política – permanece um espaço de poder pouco questionado. O principal objetivo nesta 
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seção é problematizar a guerra como um texto que constitui a identidade política a partir de 

um discurso crítico de gênero. Não pretendemos afirmar que os estudos de gênero esgotam 

a compreensão do fenômeno da guerra, mas que a relação entre masculino e feminino é um 

elemento central na construção da identidade política moderna, que os idealizadores das 

nações latino-americanas buscaram reproduzir.  

 Os estudos estratégicos e de defesa historicamente constituíram uma área de 

conhecimento masculina, tomando a guerra como um fato da vida política. As mulheres no 

discurso sobre a guerra estiveram invisíveis como objeto de análise e como sujeitos do 

discurso. As escritas femininas sobre a guerra no final do século XX desafiaram tal 

invisibilidade, ressaltando como as mulheres desempenharam um papel fundamental na 

sustentação do discurso e da prática da guerra. No livro Bananas, Beaches and Bases – 

Making Feminist Sense of International Politics, Cynthia Enloe propõe um estudo original 

sobre guerra, partindo das experiências das mulheres. De acordo com Enloe (1989), a 

história da guerra foi construída por narrativas dos protagonistas políticos, em regra homens 

brancos, pertencentes às elites dos países desenvolvidos. Para a autora, as mulheres 

experimentaram toda a forma de guerra, mas sua autoridade para interpretar os conflitos 

bélicos foi negada. A contribuição de Enloe é mostrar como a guerra se constrói também a 

partir das experiências cotidianas das mulheres, como esposas, prostitutas, militantes 

nacionalistas ou pacifistas.  

 O mundo tem sido feito com poder bruto, mas também com manobras. Talvez os 

políticos internacionais pensem que é mais másculo enxergarem a si mesmos como 

quem lida com armas e dinheiro e não com noções de feminilidade. Então, eles, e a 

maioria de seus críticos também, têm tratado de esconder e negar a sua dependência 

das mulheres como trabalhadoras femininas, como esposas respeitáveis e leais, 

como “influências civilizáveis”, como objetos sexuais, como filhas obedientes, 

como camponesas mal pagas, como servidoras de café, como consumidoras e como 

turistas. Se nós conseguimos expor a dependência da masculinidade em relação a 

noções de feminilidade, este aparentemente inatingível sistema mundial pode ser 

mais frágil e aberto à mudança radical do que nós somos levados a imaginar 

(ENLOE, 2007, p.17).
10

 

                                                           
10 Tradução livre de: “The world has been made with blunt power, but also with sleights of hand. Perhaps 

international policy-makers find it more ‘manly’ to think at themselves as dealing in guns and money rather than 

in notions of femininity. So they – and most of their critics as well – have tried to hide and deny their reliance on 

women as feminized workers, as respectable and loyal wives, as ‘civilizing influences’, as sex objects, as 

obedient daughters, as unpaid farmers, as coffee-serving campaigners, as consumers and tourists. If we can 

expose their dependence on feminizing notions of masculinity: this seemingly overwhelming world system may 

be more fragile and open to radical change than we have been led to imagine”.  
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A guerra, nesta leitura, não é um evento perfeitamente recortado no tempo e no 

espaço. Não é algo que acontece e passa, mas uma relação permanente sustentada por papeis 

desempenhados por homens e mulheres em tempos definidos como “guerra” e em momentos 

de “paz”. A vivência do cotidiano, especialmente nas relações tomadas como privadas, é 

constitutiva do discurso da guerra. O sentido da honra masculina na guerra é sustentado pelo 

sacrifício dos corpos das mulheres.  

Enloe (1989) analisa especialmente os papéis femininos em bases militares, 

problematizando a distinção entre duas imagens associadas ao feminino em tempos de guerra: 

a esposa e a prostituta. A esposa representa o papel mais visível das mulheres na guerra, qual 

seja o dever de apoio à causa nacional. Tais mulheres não possuem voz para além do dever de 

incentivar os homens a melhor suportarem as dificuldades da guerra, garantindo uma 

importante continuidade entre a vida “comum” e a vida “na guerra”. Por outro lado, Enloe 

destaca o papel das prostitutas presentes nas bases militares e nos campos de batalha. Tais 

mulheres são percebidas pelas esposas como uma ameaça, levando a um conflito entre 

femininos pelo objetivo de servir aos interesses masculinos na guerra (ENLOE, 1989, p.71). 

Contudo, as prostitutas desempenham, segundo Enloe, um papel complementar ao das 

esposas, animando os soldados afastados de casa. Neste sentido, a conquista do corpo da 

mulher de fora da casa é tomada como uma extensão do domínio do território que se busca 

obter nos campos de batalha, mantendo a lealdade dos militares aos objetivos da guerra. 

Entretanto, a relação entre masculino e feminino não é problematizada, deslocando as tensões 

para o nível da hostilidade entre diferentes concepções dominadas de feminino, separadas por 

raça, classe e origem: 

 Mas são justamente estas divisões entre mulheres que garantem a segurança da base 

militar. As forças armadas necessitam manter suas bases, fazendo com que estas 

mulheres imaginem que pertencem a categorias mutuamente excludentes. Mulheres 

de diferentes países são separadas pela distância, e, frequentemente, por raça e 

desigualdades de influência política. Prostitutas, namoradas, esposas, ativistas pela 

paz e mulheres soldado aprenderam a ver umas às outras como suas rivais sexuais 

ou ideológicas
11

 (ENLOE, 1989, p.91). 

                                                                                                                                                                                     
 
11

Tradução nossa de: “But it is the very divisions between these women that provide a military base with its 

security. The armed forces need women to maintain their bases, but they need those women to imagine that they 

belong to mutually exclusive categories. Women from different countries are separated by distance, and often 

race and inequalities of political influence. Prostitutes, girlfriends, wives, peace activists and women soldiers 

have learned to view each other as sexual or ideological rivals. 
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A guerra, portanto, não é uma escolha política neutra, mas se constitui a partir de 

uma relação de gênero específica. Como destaca Enloe, os papéis desempenhados pelas 

mulheres e os lugares dos homens na guerra se reforçam mutuamente. Tais papéis são 

tomados nos discursos dominantes sobre a guerra como naturais.  Ou seja, o discurso e a 

prática da guerra se conformam em uma relação específica entre o masculino guerreiro e o 

feminino subalterno que dá sentido à experiência bélica.   Em Women and War, Jean Bethke 

Elshtain afirma que a guerra moderna depende de representações antagônicas do masculino 

e do feminino, por ela definidas como a relação entre “Guerreiros Justos” e “Almas Belas”
12 

(1987, p.4): 

Assim, em tempos de Guerra, homens e mulheres reais – presos em uma densa 

simbiose, percebem-se como seres que têm necessidades complementares e 

exercitam virtudes específicas de cada gênero – assumem, na memória e narrativa 

cultural, as personas de Guerreiros Justos e de Almas Belas; homens construídos 

como violentos, de forma entusiasmada e inevitável ou de modo relutante e trágico; 

mulheres como não violentas, oferecendo socorro e compaixão: estes tropos sobre a 

identidade social de homens e mulheres, passada e presente, não denotam o que os 

homens e as mulheres realmente são em tempos de guerra, mas funcionam para re 

(criar) e garantir o lugar das mulheres como não combatentes e o dos homens como 

guerreiros 
13

 (ELSHTAIN, 1987, p.4). 

 

 As narrativas de fundação das nações latino-americanas reproduziram a dicotomia 

protetores e protegidas, escrevendo a nação através dos corpos das mulheres. Como 

discutimos na primeira seção deste capítulo, a ideia de nação moderna pressupõe um 

retorno ao passado mítico, capaz de dar sentido às fronteiras políticas que se pretende 

afirmar. Anderson (1991) afirma que este processo de recuperação histórica é sempre um 

ato de ficcionalização do passado remoto, de modo a justificar o lugar do poder político nas 

experiências presentes. Ou seja, são histórias inventadas para naturalizar e cristalizar um 

espaço político contingente, limitando a agência política a alguns poucos privilegiados.  

                                                           
12

 Tradução livre de Just Warriors e Beautiful Souls. 

 
13

Tradução nossa de: “Thus, in time of war, real men and women – locked in a dense symbiosis, perceived as 

beings who have complementary needs and exemplify gender-specific virtues – take on, in cultural memory and 

narrative, the personas of Just Warriors and Beautiful Souls. Man construed as violent, whether eagerly and 

inevitably or reluctantly and tragically; woman as nonviolent, offering succor and compassion: these tropes on 

the social identities of men and women, past and present, do not denote what  men and women really are in time 

of war, but function instead of re-create and secure women’s location as noncombatants and men’s warriors”.  
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Manuela, romance de Eugenio Díaz, publicado em 1858, ilustra o embate entre duas 

Colômbias no suposto caminho da civilização. Neste ponto, focaremos a experiência 

específica da Colômbia para situar o texto que estudamos nesta dissertação. Não é nosso 

objetivo apagar os traços singulares da experiência colombiana, tomando-a como um mero 

caso exemplar de um processo geral latino-americano. Tampouco pretendemos dizer que o 

caso colombiano esgota todas as complexidades do processo de construção nacional na região 

conhecida como América Latina. Todavia, defendemos aqui que o olhar para as dinâmicas 

culturais e políticas do Estado-Nação que denominamos Colômbia contribui para 

entendermos um processo mais amplo de construção dos Estados-Nação da região no que se 

refere ao desejo de civilizar como referência de identidade nacional. A personagem principal 

feminina que dá título ao romance é uma mulher jovem, não letrada, que se encontra oprimida 

pela Colômbia rural, conservadora e violenta do campo, representada pelo personagem Don 

Tadeo. As luzes da civilização alcançam Manuela através do encontro com o urbano e letrado 

Demóstenes, que a ela apresenta os valores liberais utópicos, capazes de conduzir à 

emancipação do espírito moderno das amarras da violência do passado colonial.  

A relação entre Demóstenes (a modernidade aos moldes europeus) e Manuela (a 

pureza da terra imaculada) não é uma afirmação linear da superioridade do modelo político 

letrado sobre a natureza virgem. O masculino Demóstenes, construído pelo mundo das letras, 

reconhece as virtudes selvagens daquela que pretende libertar. Percebe em Manuela a 

espontaneidade e a doçura da vida pré-política, desprotegida pela sua ingenuidade. Ou seja, o 

pacto de proteção não é uma mera relação de imposição do poder do outro sobre os lidos 

como vulneráveis, mas uma autorização construída na romantização do feminino vulnerável. 

As características assumidas como essenciais no feminino parecem impor o poder masculino 

como única chance de sobrevivência das qualidades imaturas e não políticas do feminino. A 

morte de Manuela chama a atenção para a necessidade de proteção da “essência” da Colômbia 

submetida às forças conservadoras do masculino colonialista das quais não é capaz de resistir 

sem o auxílio do masculino letrado e urbano, exposto ao único conhecimento capaz de 

conduzir a Colômbia ao caminho da civilização. Este embate será retomado por ocasião da 

nossa análise das guerras civis entre Liberais e Conservadores no segundo capítulo. 
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O romance María (1867), de Jorge Isaacs, também narra a inevitabilidade da relação 

entre protetores e protegidos no processo de construção nacional colombiano. A protagonista 

que dá nome ao romance é uma mulher frágil e bela que seduz por seus encantos naturais 

Efraín, um jovem romântico e idealista, que vai buscar na Europa o conhecimento para salvar 

a vulnerável amada. A narrativa é uma ode ao pacto de proteção entre o masculino libertador 

da nação (o homem que ama a nação, mas somente pode protegê-la a partir do conhecimento 

racional herdado das experiências europeias) e o feminino nacional vulnerável (a natureza 

incapaz de se autoproteger). Na narrativa, o jovem médico Efraín não consegue salvar a 

amada María da tuberculose que a acomete, mas seu amor é eternizado. Assim, tal narrativa 

reproduz o processo de construção nacional que autoriza a guerra em nome da proteção da 

nação. María, ingênua, frágil e vulnerável, constitui a memória de um povo que só pode 

sobreviver na transferência de sua autoridade de dizer para o seu protetor, localizado na 

identidade híbrida (entre as representações europeias sobre nação e a ligação com o território 

latino-americano) do herói romântico Efraín.  

O mito de Yurupary, por sua vez, sintetiza as ideias de gênero que constituem a 

Colômbia como um Estado-Nação. A lenda reforça a ideia de que o protetor não é apenas 

aquele dotado de atributos físicos capazes de libertar a nação, mas também uma identidade 

intelectualmente superior, que detém a primazia da definição simbólica dos limites do 

projeto nacional. O indígena herói Yurupary representa o colombiano original, da América 

pré-colombiana, em um estado de natureza feminino. A lenda, publicada como texto escrito 

no século XIX, narra a saga do “filho do sol” que libertou as terras amazônicas do caos das 

sociedades matriarcais, trazendo ordem e progresso social para os povos amazônicos. Por 

suas qualidades morais, Yurupary alcança, apesar da inveja, do desprezo e da traição das 

mulheres, organizar e governar as sociedades primitivas pré-colombianas, tornando-as 

pacíficas e cultivadoras das virtudes do “sol”: beleza e força. O poder masculino, de acordo 

com a lenda, resistiria enquanto brilhasse o sol, excluindo as mulheres das posições de 

comando e decisão. Tal lenda deu origem a um ritual de iniciação de jovens homens em 

algumas tribos indígenas, no qual se revelam as leis que governam a tribo. Tal ritual é 

vedado às mulheres, sob pena de morte do homem que permitir a revelação de tais segredos 

pertencentes ao superior mundo dos homens. O lugar das mulheres desde então e para 

sempre é aquele destinado a oferecer prazer físico e permitir a reprodução dos guerreiros de 
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Yurupary, afastado de qualquer vivência do mundo masculino, das leis e da guerra. “Pueden 

ser amables con esas jóvenes y divertirse con ellas, pero pobre del que revele la parte más 

pobre de nuestros secretos” (ORJUELA, 1983, p.35).  

As três narrativas de fundação nacional que atravessamos brevemente acima nos 

remetem à inevitabilidade do pacto de proteção na constituição da nação colombiana. O 

feminino (em uma representação da própria nação colombiana) é vulnerável em sua 

natureza. Tal vulnerabilidade por vezes é justificada por uma condição de pureza apolítica, 

por uma essência ingênua e incapaz de perceber os perigos do masculino usurpador da 

virtude feminina. Outras vezes, como no mito indígena de Yurupary, o feminino é ardiloso, 

traiçoeiro e invejoso, necessitando do poder masculino para impor limites aos seus vícios 

essenciais. Nas duas leituras, o poder masculino racional (o Estado), inclusive na forma de 

violência, é tomado como um caminho indispensável de sobrevivência e realização da 

nação.  

O discurso acerca da separação entre o mundo privado e o mundo público reforçou a 

dicotomia entre protetores e protegidos. A distinção entre o espaço da intimidade e o espaço 

da política foi uma construção do século XVIII, na Europa. Os discursos de formação das 

nações latino-americanas no século XIX importaram tal construção, relendo esta distinção 

historicamente contingente como um atributo intrínseco às sociedades modernas. A partir 

da manipulação de um passado mítico original, os “arquitetos” da nação colombiana 

escreveram as fronteiras entre público e privado como uma lenda indígena, expressão 

autóctone da identidade colombiana. A própria história em torno da publicação da lenda nos 

remete ao processo de dissimulação dos valores políticos europeus em uma narrativa que 

comporia a tradição e a cosmologia dos povos originários da Colômbia. Afirma-se que a 

lenda tornou-se conhecida nos círculos letrados, ou seja, entre aqueles que exerciam o poder 

político e cultural, a partir do relato oral de um indígena a um italiano chamado Stradelli, 

que a tornou pública no século XIX. Curioso notar que o “mito de Yurupary” pode ser lido, 

assim, como um testemunho pioneiro, na medida em que expressa uma história silenciada 

nos relatos históricos oficiais. Tal história, apesar de ficcional, expressa um conjunto de 

valores que constituem a identidade de um povo. É uma história marginal trazida à luz por 

um generoso mediador letrado, europeu, que dá voz ao indígena subalterno.  
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Não pretendemos aqui discutir a autenticidade do relato, mas problematizar a 

conveniência da apropriação deste mito por aqueles que buscavam legitimar as fronteiras 

entre os que podiam dizer a nação e os que somente seriam ditos. Independente de tal 

história fazer parte da mitologia indígena amazônica, sendo transmitida oralmente através 

de diferentes gerações, defendemos que uma elite, de forma intencional, apropria-se da 

lenda no século XIX para definir os limites da agência política e cultural na Colômbia pós-

independência. Como afirma Achugar, “la historia oficial, sin embargo, no ignoraba al Otro 

pero lo incluía en su visión y en su espacio con el propósito y el resultado de diseñar una 

imagen del Otro que no cuestionara la centralidad del sujeto central” (1992, p.56). Neste 

sentido, tal lenda é parte da imaginação da nação colombiana.  

  A fronteira entre o público e o privado, centrada na hierarquia entre homens e 

mulheres, se afirma no mito fundador indígena. A primazia da ética pública, exaltada no 

sacrifício dos interesses individuais em nome da realização da coletividade definida em 

termos nacionais, é um fundamento das sociedades modernas. Tal ética se constitui em 

momentos definidos como “paz”, através das relações econômicas que permitem a 

acumulação capitalista e a manutenção dos privilégios das classes dirigentes. Entretanto, os 

“tempos de guerra” exacerbam tais representações, através de uma assimilação completa da 

agência privada pela agência pública. Neste momento, a solidariedade entre protetores e 

protegidos é tomada como condição indispensável da realização do interesse nacional, 

constituindo uma memória social que impõe lealdade entre os que exercem o poder político 

e os que legitimam tal poder. 

A solidariedade constituída pela guerra é inerente à forma estatal. Mas o Estado, 

logo a nação, apenas ganha vida completamente com a guerra. A paz oferece o 

perigo específico de sancionar a visão de que o atomizado mundo da vida civil é 

absoluto. Na guerra, entretanto, o Estado como uma entidade coletiva é testado, e 

o cidadão chega a reconhecer o Estado como a fonte de todos os direitos. Assim 

como o indivíduo desperta para a identidade autoconsciente através da luta, o 

Estado deve lutar para alcançar reconhecimento. A proclamação do Estado de sua 

soberania não é suficiente: a soberania deve ser reconhecida. A guerra é o meio 

para alcançar reconhecimento, para vencer, de alguma forma, o teste definitivo da 

masculinidade 
14

 (ELSHTAIN, 1987, p.74/75). 

                                                           
14 Tradução nossa de: “War-constituted solidarity is immanent within the state form. But the state, hence the 

nation, comes fully to life only with war. Peace poses the specific danger of sanctioning the view that the 

atomized world of civil society is absolute. In war, however, the state as a collective being is tested, and the 

citizen comes to recognize the state as the source of all rights. Just as the individual emerges to self-conscious 

identity only through a struggle, so each state must struggle to attain recognition. The state’s proclamation of its 
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O interesse público, nesta leitura, é tomado como neutro, impondo a todos os que 

partilham o território de realização do poder nacional a submissão ao poder do Estado. A 

lealdade entre os que exercem o poder e os que a ele se submetem depende de construções 

simbólicas internalizadas pelas identidades que não podem representar a si mesmas. Tais 

construções se ligam ao projeto modernizador que separa o espaço público do privado. A 

autoridade dos discursos nacionalista e científico legitimou a associação entre mulheres e 

privado. Tratados fisiológicos e psicológicos nos séculos XIX e XX “atestaram” a 

incompatibilidade da natureza feminina para o exercício das funções públicas. As mulheres 

foram apresentadas como inatamente diferentes no corpo e na razão. Tal diferença foi 

traduzida em inferioridade física e intelectual, o que justificava o que a teoria feminista 

denominou “divisão sexual do trabalho”, compondo o texto de construção das nações latino-

americanas: 

O lar moderno, que pressupõe uma radical separação entre a vida doméstica e o 

mundo do trabalho, foi uma invenção do século XIX. O declínio da produção 

doméstica e o desenvolvimento do trabalho assalariado tornaram possível – e até 

mesmo necessário – conceber a família como lugar de recolhimento, afastado do 

mundo exterior cada vez mais dominado pelos mecanismos impessoais do mercado 

(LASCH, 1999, p.114). 

 Tal distinção, embora tenha significado mais um ideal do que uma realidade 

vivenciada pela maioria das mulheres, moldou as expectativas e as possibilidades das 

mulheres em termos de educação e preparação para a vida pública e política. Isto é, as 

mulheres não estiveram de fato, em sua maioria, radicalmente afastadas da vivência pública. 

Em primeiro lugar, o privilégio de apenas se ocupar das tarefas domésticas era estritamente 

reservado às mulheres das elites. Para a maioria das mulheres, o dever de subsistência se 

sobrepunha à honra burguesa, centrada no cuidado da intimidade. Depois, mesmo as mulheres 

das elites alcançaram criar espaços híbridos entre o público e o privado, tais como os clubes e 

associações de mulheres, em torno de temas de interesse comum.   

A consequência mais importante para a maioria das mulheres do ideal de separação 

entre os espaços público e privado foi a desvalorização e a precarização da sua agência 

                                                                                                                                                                                     
sovereignty is not enough: that sovereignty must be recognized. War is the means to attain recognition, to pass, 

in a sense, the definitive test of political manhood”. 

 



 

35 

 

pública. Isto significa dizer que as palavras e ações das mulheres, frequentemente associadas 

ao cuidado por sua educação, eram pouco valorizadas e visibilizadas.
15

 As iniciativas culturais 

e políticas femininas raramente eram levadas a sério pelos tomadores de decisão, sendo 

concebidas como iniciativas ingênuas, imaturas e irrelevantes de mulheres desocupadas. A 

escrita feminina, neste contexto, também era uma presença estranha no mundo literário 

masculino. Embora algumas mulheres tenham alcançado transpor a porta de entrada para o 

mundo letrado, sua autoridade de dizer permanecia subalterna e, de modo geral, mediada pela 

palavra masculina, de um editor, de um marido, de um amante ou de um pai.  

Nosso ponto aqui é que as mulheres participaram do espaço público, contribuindo para 

o desenvolvimento econômico, social, estético e político das sociedades em que viveram. 

Contudo, permaneceram limitadas em suas experiências culturais e políticas por discursos de 

poder que tomavam a presença feminina como um elemento perturbador da ordem social. As 

mulheres foram marginalizadas, invisibilizadas ou silenciadas como agentes históricos, no 

século XIX e em grande parte do século XX, porque a linha divisória entre público e privado 

operou no plano simbólico, ainda que não tenha funcionado na prática cotidiana. A 

subjetividade feminina foi limitada pelas fronteiras entre o público e o privado, na medida em 

que suas expectativas foram domesticadas e confinadas à linguagem do privado. Tal 

linguagem é aquela ligada aos afetos, ao cuidado e à discrição, construída em oposição à 

razão estratégica, fria e emocionalmente neutra esperada no espaço público. Assim, as 

palavras das mulheres, mesmo as que ocuparam posições sociais de destaque, foram tomadas 

como sussurros esporádicos que não desestabilizaram a ordem moderna centrada no sujeito 

masculino, letrado, urbano e branco. As mulheres, portanto, nunca alcançaram o 

reconhecimento como sujeitos públicos, sendo no máximo aceitas como subsidiárias da 

agência masculina em circunstâncias especiais. Aqui ressaltamos a relevância do testemunho 

feminino, na segunda metade do século XX, como escrita transgressora das fronteiras entre o 

público e o privado, que passamos a discutir na próxima seção. 

                                                           
15

 Com exceção feita a algumas figuras que ganharam relevância no cenário político e cultural colombiano, como 

Manuela Sáenz, conhecida como “libertadora do Libertador”, e Policarpa Salvarrieta, heroína da independência 

cuja foto ilustra uma cédula de peso colombiano. Mais uma vez defendemos que tais exceções confirmam a 

raridade e estranheza da presença feminina no espaço público.   
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2.3 O Testemunho na América Latina – a palavra subalterna na construção de 

um novo pacto nacional? 

2.3.1. O testemunho entre o pessoal e político: 

As fronteiras entre documento (realidade empírica) e literatura (narrativa imaginada) 

na América Latina se mostraram mais flexíveis do que em outros espaços letrados, como 

discutimos na primeira seção deste capítulo. O “saber dizer” esteve no centro do processo de 

modernização das sociedades latino-americanas, mas a hibridez narrativa sempre foi peculiar 

aos grandes narradores da região. Já no século XIX, pensadores como José Martí 

questionaram a alienação da arte da experiência política (RAMOS, 2008, p.88).  Escritores 

latino-americanos transitaram entre os limites do ensaio, do relato jornalístico, da história, da 

crônica, do romance, do conto, problematizando a distinção entre a escrita referencial e a 

escrita imaginada. Deste modo, o reconhecimento da literatura de testemunho como um tipo 

narrativo híbrido representa um movimento de continuidade com a tradição literária latino-

americana, desafiando as fronteiras conceituais hegemônicas da literatura moderna: “el 

testimonio ha sido assimilado tanto a la novela como a la autobiografía, a la historia como a la 

antropologia, a la crónica como a la memoria; en fin, tanto al discurso no ficcional como al 

ficcional, al discurso de las ciencias humanas como al imaginativo” (ACHUGAR, 1992, 

p.53).  

A literatura de testemunho se consolidou nas últimas décadas como um espaço 

discursivo privilegiado por sujeitos históricos marginalizados, aqueles a quem era negado o 

direito de dizer a si mesmo. Neste sentido, o testemunho se afirmou como um lugar 

inerentemente político, revisitando criticamente os discursos de autoridade que discutimos 

acima. Nas décadas de 1970 e 1980, a escrita testemunhal se apresentou como uma forma 

de expressão da contracultura dos movimentos sociais da América Latina, em uma busca 

por romper com a neutralidade do discurso político dominante e pelo direito de falar. O 

direito de voz dos marginalizados se tornou, assim, um elemento fundamental no caminho 

de construção de uma identidade crítica dos lugares comuns nas sociedades latino-

americanas:  

El testimonio latinoamericano contemporáneo denuncia y celebra, pues su deseo 

es la verdad. Narra en paralelo no para identificar sino para confrontar, distingue 

y no asimila. Su deseo es desmontar una historia hegemónica, a la vez que desea 
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construir otra historia que llegue a ser hegemónica (...). El testimonio 

contemporáneo parte de los hechos y documentos censurados y termina siendo 

asimilado por sus lectores solidarios como una historia verdadera que, 

eventualmente, habrá de adquirir un valor mítico (ACHUGAR, 1992, p.52). 

Para Seligmann-Silva (2005), o testemunho é um tipo narrativo característico das 

décadas finais do século XX. Não é nosso objetivo aqui defender a singularidade do 

testemunho, afirmando sua incomunicabilidade com outros gêneros narrativos. Entretanto, 

entendemos necessário, neste espaço, localizar a escrita testemunhal no tempo histórico, 

discutindo sua relação com a problematização do conceito de história e com os estudos da 

memória social. De fato, o status acadêmico do testemunho está relacionado com os 

movimentos críticos pós-estruturalista e pós-positivista nas Ciências Sociais e Humanas, a 

partir da década de 1960. A desconfiança acerca da possibilidade de construção de um 

discurso neutro e objetivo sobre as experiências humanas está no centro dos debates 

acadêmicos, abrindo espaço para leituras revisionistas da história. Neste contexto, a 

narrativa testemunhal alcança eco nos espaços letrados como narrativas alternativas da 

história oficial.  

O que na verdade ocorre é o fim da história nos seus moldes tradicionais, 

compreendidas como uma narrativa que visa a recuperação e a representação de 

um passado coletivo, nacional etc. Também entra em colapso na nossa era de 

catástrofes e de genocídios a  própria noção de evolução linear da história. A 

literatura de testemunho apresenta um modo totalmente diverso de se relacionar 

com o passado. A sua tese central afirma a necessidade de se partir de um 

determinado presente para a elaboração do testemunho. A concepção linear do 

tempo é substituída por uma concepção topográfica: 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). 

Seligmann-Silva (2005, p.87) afirma, ainda, que a literatura de testemunho, na 

América Latina, promove a convergência entre “política e literatura”. Segundo o autor, o 

testemunho aparece na cena política latino-americana como um instrumento da luta de 

classe. Concordamos que a vinculação política, que preferimos chamar de fundamento ético 

do ato de escrever, é bastante relevante para compreender o lugar que o testemunho ocupa 

na América Latina. O testemunho se insere em um esforço coletivo de revisionismo 

histórico, narrando experiências políticas e culturais silenciadas pela história oficial.  Entre 

os testemunhos mais reconhecidos da região (Biografía de um cimarón, de Miguel Barnett; 

Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi consciência; de Rigoberta Menchú e Si me 
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permiten hablar, de Domitila Barrios) é possível reconhecer uma necessidade de legitimar-

se através da fala coletiva. “El espacio discursivo en la esfera pública se ha vuelto un 

espacio compartido donde se intenta construir o buscar una identidad nueva” (ACHUGAR, 

1992, p.55). O sujeito histórico coletivo (um povo, uma etnia ou uma classe que viveu um 

tempo de opressão e violência) se faz representar na fala de uma pessoa, cuja relevância do 

dizer só se justifica por expressar o “nós”.  

As críticas acadêmicas ao modelo iluminista de sujeito, autônomo e racional, tornaram 

os testemunhos de sujeitos marginalizados pela história oficial sedutores nos espaços letrados. 

A criação de um prêmio pela Revista “Casa de Las Américas”
16

, em 1970, institucionalizou o 

testemunho como gênero literário, marcando sua distinção em relação a outros gêneros 

literários, históricos e jornalísticos (REIS, 2009). Isto não significa dizer que o testemunho 

surgiu a partir do prêmio, mas que tal reconhecimento abriu um espaço de fala bastante 

importante para a escrita testemunhal. “Está claro que a Casa de las Américas não criou um 

novo gênero, apenas o legitimou, e ao fazê-lo, criou um marco de referência” (REIS, 2009, 

p.21). Por um lado, tal institucionalização fomentou a visibilidade e o respeito ao testemunho 

entre os críticos literários. Por outro, reafirmou as fronteiras entre os que escrevem as 

sociedades da América Latina e aqueles que são escritos. 

De acordo com Hugo Achugar (1992, p.58), diferente do ocorria nos escritos de 

memória e na biografia tradicionais, nos testemunhos firma-se um pacto horizontal de 

enunciação entre o mediador letrado e aquele que conta a sua história desde as margens. Isto 

significa dizer que o “outro” contado não está fora da narrativa, mas é, de fato, coautor do 

texto de sua vida. “El letrado solidario, por lo tanto, logra con el testimonio incorporar una 

forma discursiva que las prácticas anteriores no le  posibilitaban y que, de hecho, pasa a ser 

una especie de contracara de la autobiografía” (ACHUGAR, 1992, p.580. Desse modo, há 

uma tentativa consciente de questionamento das fronteiras que constituíram os espaços sociais 

na América Latina, a partir do conflito entre representações hegemônicas e representações 

críticas das identidades marginalizadas.   

                                                           
16

 Revista do Centro Cultural Casa de Las Américas, ligado ao governo revolucionário cubano, cujo objetivo 

central era promover o diálogo e aproximação cultural entre os povos da América Latina.  
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Neste contexto, a escrita testemunhal ganhou autoridade como denúncia de um 

contexto social opressivo e excludente, sendo defendida como mecanismo de inclusão dos 

invisíveis à história oficial. Os testemunhos, assim, serviram como instrumento de um grupo 

de intelectuais críticos para sustentar olhares epistemológicos e metodológicos sofisticados. 

Ou seja, em um processo similar àquele que descrevemos na construção do discurso nacional 

no século XIX, o corpo do subalterno (a sua realidade) se fez representar pela palavra dos 

letrados, construindo a solidariedade entre o corpo que vive e o intelectual que representa.  

A publicação de um testemunho não é um processo alheio ao poder de dizer que 

estamos discutindo neste capítulo. Há, em muitos aspectos, uma continuidade com o processo 

de mediação seletiva que condiciona a representação de algumas categorias de pessoas na 

América Latina. Tal mediação pode se dar na própria escrita do testemunho a partir de uma 

tensão não superada entre a cultura oral e a “cidade letrada”. Presume-se que a escritura em 

alguns espaços exige requisitos técnicos que a identidade oprimida não é capaz de realizar. 

Deste modo, o conhecimento da história narrada no testemunho ocorre na intervenção de um 

escritor letrado, cuja superioridade é reafirmada pelo domínio dos códigos do poder dizer. Tal 

mediação tem levado a críticas acerca da autenticidade de alguns testemunhos, ameaçada pelo 

exagero nos recortes e arranjos dos editores e organizadores do texto.  

Algumas vezes, ainda, tal intervenção é mais sutil do que a transcrição e 

“organização” escrita de um relato oral. Tal mediação pode ocorrer, a nosso ver, pela presença 

de um corpo identificado com as categorias subalternas nos espaços de poder. Por exemplo, 

um indígena de uma certa etnia (nas suas características físicas)  que na realização de seus 

estudos acadêmicos em uma universidade urbana escreve um testemunho sobre a experiência 

indígena em uma tribo é um escritor mediador. Por mais que traga em seu corpo a identidade 

com aqueles sobre os quais fala, mesmo que tenha vivido empiricamente algumas 

experiências narradas, o indígena acadêmico é um tradutor do viver indígena, submetendo sua 

narrativa a códigos, ritos e limites exteriores à experiência sensorial narrada. Isto não significa 

dizer que o relato mediado perca sua relevância como discurso crítico, mas que é preciso estar 

atento ao lugar de enunciação. O testemunho, assim, não se configura automaticamente e 

linearmente como um exemplo de voz do subalterno em contraposição à voz do hegemônico. 
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Trata-se de um discurso híbrido, cuja pertinência, a nosso ver, está no transitar entre as 

fronteiras rígidas dos que podem dizer a si e dos que apenas podem ser ditos.  

Ao tomar o exemplo do célebre testemunho de Rigoberta Menchú, Me llamo 

Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia, vemos com bastante ênfase a busca da 

narradora por legitimar-se como representante de um grupo. De forma reiterada, ela nos 

afirma seu lugar como mulher maia e não como indivíduo Rigoberta Menchú. Do mesmo 

modo, afirma explicitamente seu compromisso ético com o reconhecimento da verdade 

sobre o massacre do seu povo pelo Estado guatemalteca. Ou seja, justifica seu ato de narrar 

pela função social de dar voz ao grupo ao qual pertence e representa.  

O caráter político do testemunho de Menchú é ainda mais emblemático na medida 

em que ela estabelece uma estreita relação com os espaços tradicionais de poder. A 

narradora se torna uma ativista dos direitos humanos, sendo reconhecida a partir de seu 

trabalho público em nome da política da memória. Menchú aglutina grupos de vítimas da 

violência estatal na Guatemala, funda o partido político maia e é laureada com o Prêmio 

Nobel da Paz, em 1992. Torna-se uma voz recorrente em eventos organizados pelas 

agências da ONU e por espaços acadêmicos norte-americanos e europeus. Ou seja, ganha 

celebridade como uma voz subalterna, recebida com simpatia nos espaços críticos 

vinculados ao poder tradicional. O texto do testemunho de Rigoberta Menchú, publicado 

em 1983, foi mediado pela acadêmica Elizabeth Burgos e teve grande repercussão entre os 

intelectuais críticos e engajados na tarefa de incluir a fala subalterna nas discussões 

acadêmicas, especialmente nos países centrais. Abordando o tema do intelectual engajado, 

Livia Reis discute o texto de Arturo Arias sobre a controvérsia em torno da autenticidade 

do relato de Menchú, afirmando,  

Arias toma o discurso de Rigoberta como fundador e como prática política na 

Guatemala, na medida em que ele funcionou como veículo para colocar a autora 

na arena internacional, além de contribuir, internamente, para a transformação de 

Rigoberta em porta-voz e representante dos grupos maia-quiché em seu país 

(REIS, 2009, p.52). 

Aqui nos parece importante discutir o papel dos intelectuais críticos na garantia do 

direito de voz ao sujeito subalterno. A mediação do intelectual engajado em promover a voz 

do subalterno é tema de discussão de Gayatri Spivak, no livro Pode o subalterno falar? A 
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autora problematiza a generalização da categoria subalterno nos textos críticos dos países 

centrais, especialmente nas leituras de Foucault e Deleuze sobre o sujeito subalterno: “Nem 

Deleuze, nem Foucault parecem estar cientes de que o intelectual, inserido no contexto do 

capital socializado e alardeando a experiência concreta, pode ajudar a consolidar a divisão 

internacional do trabalho” (SPIVAK, 2010, p.30). O mediador, em muitos contextos, parece 

ignorar, nem sempre de forma intencional, que escreve desde uma posição específica do 

letrado, mantendo privilégios econômicos, culturais e sociais em relação àqueles que conta. 

Para Spivak, esta mediação pode ser mais perigosa do que o silêncio, na medida em que 

reifica e generaliza um sujeito subalterno, negando a complexidade das relações de 

hegemonia e subalternidade. Neste sentido, caberia perguntar no caso de Rigoberta Menchú 

se o texto publicado e os subtextos derivados de seu testemunho expressam uma voz 

coerente de uma identidade subalterna abstrata que se pretende fazer ouvir? Ou se tal voz é 

uma construção dos intelectuais latino-americanos, europeus e norte-americanos ávidos por 

sofisticar seu pensamento através de uma crítica às fronteiras entre o dizer hegemônico e o 

dizer subalterno? O testemunho de Rigoberta Menchú expressaria a experiência autêntica 

da mulher maia ou teria sido uma interpretação condicionada pelos códigos definidos nos 

espaços letrados e internalizados por Rigoberta? 

A desconfiança de Spivak em relação à possibilidade de uma fala genuína do 

subalterno, para além da autoridade dos que definem a subalternidade nos espaços 

hegemônicos, chama atenção para os limites do testemunho. É importante, do ponto de 

vista ético, duvidar da estabilidade da categoria mulher maia, a partir da qual parece falar o 

texto de Rigoberta Menchú.  Ou seja, reconhecer que o subalterno é definido através da sua 

assimilação pela linguagem do hegemônico, reafirmando sua posição de “outro” em relação 

ao sujeito que pode dizer. Entretanto, a nosso ver, a mediação não esgota o sentido da 

experiência narrada no testemunho. Ao contar sua história para uma interlocutora 

acadêmica, Rigoberta Menchú ingressa em um enredo intersubjetivo. Isto é, existe uma 

interseção entre os códigos de Menchú e os de Burgos, em que se estabelece uma via de 

mão dupla no redefinir o sujeito que fala no texto do testemunho. É claro que esta troca não 

é simétrica e que as seduções da posição de hegemônico, em grande medida, vão moldar as 

expectativas sociais, culturais e políticas daquele que viveu. Todavia, uma das riquezas da 
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narrativa testemunhal é, a nosso ver, ultrapassar a experiência empírica e os códigos de 

significação que antecedem o ato de narrar. 

A autenticidade do relato de Rigoberta Menchú se encontra na garantia de que tudo 

o que é narrado foi vivido. Entendemos que o vivido não se confunde com o empírico em 

sentido estrito, ou seja, não depende da certeza de uma existência material e sensorial pura, 

exterior ao que é narrado. A materialidade da vida testemunhada se constitui no processo de 

mediação que a linguagem oferece através do ato narrativo. Toda narrativa, assim, necessita 

de mediação, submete-se à elaboração inerente ao ato de narrar. Isto significa dizer que a 

construção do testemunho modificou a percepção do vivido por Rigoberta Menchú, mas 

isto não é necessariamente um aspecto negativo. O testemunho deve ser entendido como 

um relato parcial e aberto à revisitação crítica. A vida de Menchú narrada no testemunho 

não está fora do texto organizado por Elizabeth Burgos, mas é construída a partir deste 

diálogo. 

O engajamento político do testemunho, que constitui seu fundamento ético, rompe 

com o conceito de identidade centrado na construção de fronteiras rígidas entre o eu e 

outro. Isto quer dizer que o subalterno que narra não é uma voz única e soberana, mas vozes 

plurais que falam e silenciam no texto testemunhal. Defendemos aqui que o narrar a história 

a partir de um ponto de vista pessoal desestabiliza uma visão linear e totalizante de sujeito 

histórico. Assim, o testemunho não é um mero instrumento de luta para grupos políticos 

alijados do poder monopolizado pelas elites culturais, raciais, militares e econômicas desde 

o século XIX. Reconhecemos que alguns testemunhos latino-americanos serviram para 

alavancar projetos políticos de grupos que pretendiam ocupar posições do poder político 

convencional. Contudo, o aspecto mais relevante na análise do testemunho, como o que 

estudamos nesta dissertação, é criar um espaço original de fala, em que a forma como se diz 

a história reconstrói o sentido de pertencimento e participação nas sociedades nacionais. Ou 

seja, há uma subversão do padrão do poder dizer estabelecido pelos “arquitetos da nação” 

no século XIX, ampliando a dimensão do político e do social. 

O testemunho é uma escrita da memória, caracterizada pelo distanciamento 

temporal entre o momento de fala e a vivência dos eventos narrados, bem como por um 

complexo processo psicológico desencadeado pelo ato de narrar. As imagens mentais que 
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compõem o relato se movimentam de um lugar fixo, comprometido com uma verdade 

histórica anterior à experiência de escritura, para novos lugares de enunciação, elaborados a 

partir do compromisso com uma ética política presente. Assim, o testemunho conta o 

passado para impulsionar um movimento coletivo de reflexão no presente. É uma escrita 

incompleta, permeada por lacunas, que não deve ser lida a partir de um estatuto de 

verdade
17

. Ao contrário, o testemunho representa uma tentativa imperfeita e incompleta de 

dar sentido a experiências que somente podem ser contada por fragmentos.  

2.3.2. Construir sentido entre denunciar a violência e elaborar o trauma: 

 Seligmman-Silva (2005) distingue duas formas de testemunho, uma europeia e outra 

hispano-americana. Segundo o autor, a vertente europeia do testemunho se vincula à 

memória da Segunda Guerra Mundial e da Shoah, focando na experiência do trauma. Neste 

sentido, o testemunho europeu se caracterizaria por uma escrita próxima ao discurso 

psicanalítico, centrado na aporia entre a necessidade ética de narrar o horror vivido e as 

impossibilidades de dizer uma experiência que desumaniza. Em contrapartida, o 

testemunho latino-americano teria como objetivo narrar experiências políticas subalternas 

ligadas às ditaduras militares e à marginalização de grupos sociais, se aproximando dos 

escritos da antropologia social.  

Se na Alemanha a psicanálise, a teoria literária e a memória têm desempenhado 

há algum tempo um papel central, na América Latina o testimonio é pensado a 

partir da tradição religiosa da confissão, de hagiografia, do testemunho bíblico e 

cristão no seu sentido de apresentação de vidas ‘exemplares’, da tradição da 

crônica e da reportagem (SELIGMANN-SILVA, 2005, p.82). 

 O esforço de contextualização histórica realizado por Seligmann-Silva contribui 

para entender os lugares da enunciação da narrativa testemunhal na literatura 

contemporânea. Contudo, a distinção rígida entre uma forma europeia e uma forma latino-

americana de testemunho, a nosso ver, não se sustenta quando tomamos contato com a 

                                                           
17

 É importante ressaltar que o testemunho é um tipo de narrativa muito importante para os ativistas da memória 

social crítica das sociedades latino-americanas. Neste sentido, existe uma preocupação em entender o 

testemunho como um fundamento de um processo de construção da verdade histórica intencionalmente 

mascarada pela história oficial comprometida com os interesses dos Estados. Assim, desnudar a intensa violência 

estatal contra grupos de pessoas que resistiam ao poder significa abrir caminho para uma política de justiça e 

reparação em relação a episódios traumáticos da história recente da região. Entendemos que este compromisso 

ético do testemunho não anula sua dimensão subjetiva. É a dimensão subjetiva, ao contrário, que potencializa o 

testemunho como discurso desestabilizador das narrativas oficiais, frias e impessoais.   
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variedade dos textos que compõem o que se denomina testemunho, inclusive em outros 

espaços que não a Europa e a América Latina. O trauma, a experiência de fragmentação da 

subjetividade por uma vivência violenta, não é privilégio dos relatos testemunhais 

europeus.  

Os testemunhos latino-americanos, como o de Rigoberta Menchú e de María Eugenia 

Vásquez, são processos de reelaboração do vivido e ressignificação da experiência. Tal 

reelaboração subjetiva se realiza nos encontros e desencontros entre o “eu” que narra/ o 

“outro” que vive e o “eu” que vive/ o “outro” que narra. A intensidade psicológica destes 

relatos não é diminuída, mas potencializada, pelo compromisso com o falar coletivo. No caso 

de Menchú, o trauma é ao mesmo tempo coletivo e individual. Ela é sobrevivente de uma 

experiência de genocídio, que vitimou seus pais, irmãos e amigos. Seu corpo carrega as 

marcas de um passado que não pode ser totalmente dito, de uma violência que não pode ser 

reparada. Neste sentido, o texto de Rigoberta Menchú é também um exercício de elaboração 

do trauma, de construção de sentido sobre um passado que não passa.  

Seligmann-Silva afirma que a experiência narrada nos testemunhos da Shoah é 

singular. Tal singularidade, segundo ele, não está no elemento objetivo da tragédia (número 

de mortos, por exemplo), mas no aspecto qualitativo da Shoah, caracterizada pela 

impossibilidade de se expressar em forma de discurso histórico (2005, p.83). Defendemos 

que esta aporia não é uma característica intrínseca a uma experiência histórica específica, 

mas um processo que pode ser experimentado em diversos contextos. Do mesmo modo, não 

nos convence o argumento de que a Shoah determina a forma como o trauma será sentido e 

narrado.  A Shoah constituiu os sujeitos sociais que a vivenciaram, mas os silêncios e as 

palavras destes sujeitos também conformaram os limites do próprio conceito de Shoah. Ou 

seja, não há significado determinado a priori, mas um processo plural e fragmentado de 

negociação de sentidos na construção da memória coletiva de um grupo pelo trauma. 

As escritas testemunhais, assim, não são meros manifestos políticos e ideológicos. O 

testemunho que estudamos nesta dissertação significa, para além de seu engajamento 

político como fala das mulheres ex-combatentes, um exercício crítico de reconstrução da 

subjetividade feminina, a partir de uma perspectiva íntima e pessoal atravessada pelas 

possibilidades coletivas de um tempo. Entendemos que o testemunho, na Europa, na 
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América Latina, na África ou na Ásia, narra uma história pessoal, singular e única, que se 

articula com o enunciado histórico partilhado pelo grupo, mas que não pode ser totalmente 

assimilada por ele. 

O testemunho contribui para a construção da memória coletiva, permitindo romper 

com as estratégias de poder que restringem a representação política e cultural de 

determinadas identidades coletivas. Todavia, tal construção apenas se torna possível no 

desnudamento de um sujeito que assume suas contradições, seus entreditos e seus silêncios. 

Ou seja, existe, no testemunho das margens dos sistemas de poder econômico, social e 

cultural, um sujeito fragmentado, que opera na fronteira entre o nós (o grupo) e o eu 

(indivíduo). Conforma-se um tipo de subjetividade elaborada no ato de testemunhar que se 

caracteriza pela experiência simultânea da identidade e da alteridade, por um trânsito 

permanente e tenso entre o eu e o outro. Aqui nos parece relevante retomar a crítica 

feminista à separação entre o privado e o público, o pessoal e o político. Não é possível 

escrever o espaço público desconsiderando a posição de sujeito daquele que diz. O 

testemunho que estudaremos no terceiro capítulo é este lugar de fala, na interseção entre o 

sujeito púbico e o privado, contingente, parcial e incompleto.   

Mais do que apresentar uma versão diferente e “mais verdadeira” da história, o 

testemunho escreve a impossibilidade de uma única história. Uma vida narrada é sempre mais 

que uma pessoa física, identificada nas fotos, nos documentos e no nome publicados em 

forma de livro. É uma vida construída pelos significados intersubjetivos negociados pela 

experiência histórica, como, por exemplo, a experiência de uma mulher guerrilheira na 

Colômbia. Contudo, a busca íntima e pessoal pela reconstrução de uma subjetividade 

despedaçada pelo trauma não é apenas um panfleto político usado como modelo para 

promover adesão a um projeto de emancipação social. É um exercício de honestidade 

narrativa, em que é necessário admitir a condição existencial de dúvida, incompletude e 

pluralidade que conforma qualquer sujeito, distanciando-se da possibilidade de elaboração de 

uma vida exemplar. Não se pretende, na narrativa testemunhal de sujeitos marginalizados, 

conferir autoridade de verdade absoluta a uma representação parcial e singular.  Ao contrário, 

aquele que escreve a partir de suas experiências sabe que a pretensão de onisciência sobre si e 

sobre o grupo que representa não se sustenta, pois qualquer visão sobre o sujeito será sempre 
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limitada pelas lacunas da memória e pelos múltiplos sentidos da experiência. Narrar, neste 

contexto, apresenta-se como um processo de transcendência de uma subjetividade que gera 

angústia, dúvida e trauma. É uma possibilidade de redefinição do ser que permite ao sujeito 

narrador elaborar suas vivências para além das fronteiras fixas do “nós” histórico.  

2.3.3. Testemunhar o feminino na guerra:   

A hospitalidade do testemunho à escrita feminina, nas últimas décadas, não é 

ocasional. Historicamente a fala das mulheres precisou ocupar este lugar híbrido entre o 

público e o privado para contar-se. Deste modo, o lugar da memória feminina no processo 

de construção do espaço político latino-americano foi aquele do sussurro e do entredito, de 

quem atravessa o público, mas não pode apropriar-se dele. A legitimidade de contar a 

história, nas últimas décadas, reafirmou o pacto do dizer feminino com a intensidade da 

experiência subjetiva, com uma narrativa visceral e corpórea, que não pode estabelecer 

distância entre o contado e o vivido. Tais narrativas algumas vezes foram recebidas com 

hostilidade porque romperam com o silêncio sobre as contradições do poder masculino, 

letrado e militarizado. Contudo, fundaram um espaço original para contar a história, no 

caso colombiano especificamente para contar a guerra, que analisamos nesta dissertação: 

Este paso del silencio a la palavra está caracterizado por una búsqueda discursiva 

muy fuerte. Se ensayan vías y caminos nuevos o distintos (...) Esto conlleva que 

la aparición de la palavra de las mujeres traiga novedad y variedad en los 

discursos. Como se trata de discursos y elaboraciones distintas y más o menos 

nuevas en el país, realizados desde otros puntos de partida, la recepción ha sido 

muchas veces parcializada y hasta injusta. En más de una ocasión se ha 

considerado que no hay en ellos aportes válidos para los análisis más académicos, 

otras veces se han leído como superficiales, porque la razón tradicional en 

Occidente, la mayor parte de las veces no sabe qué hacer con la vida cuando esta 

se le pone delante toda su complejidad... y entonces, la encajona, la encuadra 

(NAVIA VELASCO, 2005, p. 138/139). 

  Construir uma memória sobre o feminino significa narrar a partir de um novo 

ponto de vista político pessoal e engajado, ressignificando experiências sociais coletivas. 

Como afirma Reis, “no espaço incerto e não institucionalizado da fronteira, as mulheres, 

acostumadas ao espaço da fala a menos, encontraram território para vir a público e contar 

suas histórias” (2009, p.55). No caso colombiano, desde a década de 1980, as escritas 

femininas sobre a guerra que atravessa gerações têm ganhado cada vez mais espaço. Tais 
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escritas contribuem para a compreensão da violência continuada, legitimando a posição 

crítica das mulheres no processo de reconstrução nacional: 

Las mujeres si están diciendo: están haciendo análisis, evaluaciones y 

propuestas… sólo que mayoritariamente, en otro tipo de discurso que aún no ha 

obtenido reconocimiento en la academia y en otras instancias del poder discursivo 

dominante. Sin apoyos económicos ni casi institucionales… las mujeres – desde 

los márgenes y casi con las uñas – han introducido su propia visión, personal, 

amplia, evaluativa, también analítica, en toda esta selva. Y en este camino 

encontramos una búsqueda de lenguaje y expresión, realmente muy rica y muy 

compleja (NAVIA VELASCO, 2005, p.16).  

O trânsito entre as fronteiras do público e do privado tem permitido a estas mulheres 

escreverem um modelo alternativo de subjetividade. Isto significa invadir a escrita do público 

pela linguagem privada, permitindo-lhes rejeitarem o papel passivo de “almas belas” que 

autoriza a violência dos “guerreiros justos”. O ato de narrar a si mesmas, para mulheres da 

América Latina como María Eugenia Vásquez, significa atravessar diferentes lugares, sem 

fixar-se em nenhum espaço específico. No próximo capítulo, discutimos como esta exposição 

do íntimo impulsiona uma reflexão crítica e criativa sobre os limites violentos do dizer 

público, problematizando as grandes narrativas da história colombiana . 
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3. A COLÔMBIA ENTRE GUERRAS – NARRATIVAS PÚBLICAS SOBRE O SER 

POLÍTICO COLOMBIANO:  

A história de um tempo e de um lugar pode ser contada a partir de diferentes 

perspectivas, sempre incompletas, parciais e subjetivas. Neste trabalho, decidimos contar uma 

versão da história da Colômbia, na segunda metade do século XX, a partir das interseções 

entre as grandes narrativas públicas, o lugar das mulheres nestas narrativas e o testemunho de 

María Eugenia Vásquez. Não pretendemos contar uma história, completa e verdadeira sobre a 

Colômbia, mas atravessar caminhos entre o público e o privado, compreendendo melhor o 

enunciado do texto que estudamos no próximo capítulo.   

A história que nos conta María Eugenia Vásquez começa em 24 de julho de 1951. Ali 

encontramos, em primeiro plano, a ideia de que a identidade da mulher que relata sua vida se 

confunde com a história da Colômbia como Estado-Nação. A identificação com o maior herói 

nacional colombiano, Simón Bolívar, leva María Eugenia a perceber que sua subjetividade 

não poderia estar dissociada da construção do projeto nacional colombiano. “Me encantaba 

decir que compartía con el Libertador Simón Bolívar la fecha de natalício” (VÁSQUEZ, 

2006, p.27). O libertador letrado, assim, dá sentido à visão de María Eugenia como sujeito 

social e político. A autora se percebe como herdeira do “guerreiro justo” que sonhou a 

América livre do poder opressor das elites coloniais. 

A Colômbia, no ano 1951, encontrava-se mergulhada em um processo de intensa 

violência, que opunha as classes dominantes (grandes proprietários rurais, militares e elites 

políticas) e as guerrilhas camponesas de base ideológica liberal gaitanista (MEERTENS, 

2000, p.138).  O período conhecido como La Violencia (1948-1958) evidencia a falência do 

projeto de civilização nos moldes idealizados pelas elites nacionalistas do século XIX. A 

partir deste momento, as fronteiras entre os que têm legitimidade para exercer o poder político 

e aqueles a quem cabe submeter-se à autoridade se torna mais explícita, institucionalizando a 

violência como experiência cotidiana no caminho do desenvolvimento da Colômbia.  Para 

entender o processo histórico que constitui La Violencia, atravessamos, inicialmente, de 

forma breve o século XIX e o embate entre os partidos Liberal e Conservador.   

3.1. As duas faces do projeto de civilização – as guerras civis no século XIX: 



 

49 

 

Os independentistas, liderados por Simón Bolívar, criaram, em 17 de dezembro de 

1819, a Gran Colombia
18

 (que compreendia os atuais territórios da Colômbia, do Equador e 

da Venezuela). Estabelecido o controle do território, após intensas batalhas contra os realistas, 

e sedimentada a ideia de civilização, as elites pós-coloniais se fragmentaram em dois blocos 

ideológicos. De um lado, o projeto conservador propunha a civilização a partir da 

continuidade do empreendimento colonialista de expansão da moral cristã e do militarismo. 

Por outro lado, a ideia liberal, importada do pensamento de vanguarda política europeia, 

defendia o secularismo e a conformação de um limitado estado de direito. Na prática, tal 

dualidade reforçava as fronteiras entre os que detinham a legitimidade para exercer o poder 

político (homens, letrados e brancos) e os demais colombianos, em nome de quem a violência 

era autorizada. 

Conservadores e Liberais, assim, se constituíam como grupos políticos a partir de 

significados europeus internalizados e defendidos como condição indispensável para a 

realização política da Colômbia independente. Tal conflito foi um importante mecanismo de 

distinção de classe e controle social, perdurando por quase dois séculos. As identidades lidas 

como subalternas e alijadas do poder político eram convocadas a lutar em nome de ideais 

distantes de sua vivência cotidiana e da manutenção dos privilégios dos homens brancos, 

letrados e urbanos. Neste contexto, o poder político parecia estar vinculado a atributos alheios 

à maioria da população, a quem cabia apenas a tarefa de ratificar e defender o poder do outro 

Liberal ou Conservador. Durante todo o século XIX, as Guerras Civis
19

 sedimentaram o 

espaço político colombiano, legitimando a concentração de propriedade, a usurpação violenta 

do poder e a divisão de classes:  

Como Aureliano tinha nessa época noções muito confusas das diferenças entre 

conservadores e liberais, o sogro lhe dava lições esquemáticas. Os liberais, dizia, 

eram maçons; gente de má índole, partidária de enforcar os padres, de instituir o 

casamento civil e o divórcio, de reconhecer iguais direitos aos filhos naturais e aos 

                                                           
18

 A Gran Colombia foi dissolvida em 1930, devido a grandes tensões entre seus dois principais líderes, 

Francisco de Paula Santander e Simón Bolívar, formando os Estados de Nova Granada (Colômbia e Panamá), 

Venezuela e Equador.  
19

 Entre os principais conflitos que opuseram Conservadores e Liberais, no século XIX, destacam-se: o de 1839 

(chamada Guerra dos Conventos), 1851 (contra reformas liberais), 1854 (contra o laissez-faire econômico), 1859 

(contra as reformas conservadoras que restringiam direitos garantidos durante o governo liberal), 1876/77 

(contra a educação laica), 1884/85 (contra a centralização promovida pelo governo conservador), 1895 (golpe 

liberal para retomada do poder político) e 1899-1902 (Guerra dos Mil Dias – contra as reformas conservadoras 

na constituição de 1886).  
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legítimos, e de despedaçar o país em um sistema federal que despojaria de poderes a 

autoridade suprema. Os conservadores, ao contrário, que tinham recebido o poder 

diretamente de Deus, pugnavam pela estabilidade da ordem pública e pela moral 

familiar; eram os defensores da fé de Cristo, do princípio de autoridade, e não 

estavam dispostos a permitir que o país fosse esquartejado em entidades autônomas. 

Por sentimentos humanitários, Aureliano simpatizava com a atitude liberal, mas não 

entendia como se chegava ao extremo de fazer uma guerra por coisas que não se 

podiam tocar com as mãos (GARCÍA MÁRQUEZ, 1998, p.96). 

A ficção de Gabriel García Márquez, em Cem Anos de Solidão, nos transporta para o 

cenário das Guerras Civis, em que os colombianos aderiam de forma violenta a ideias que não 

representavam suas identidades, seus anseios, nem tampouco lhes permitiam questionar os 

privilégios de raça, classe e gênero que conformavam aquela sociedade. A violência 

continuada, um estado de permanência na vida social rural colombiana, tornava-se a 

linguagem privilegiada de interação. Esta violência no campo não desestabilizava o projeto de 

civilização das elites políticas, mas o reforçava. Durante o século XIX, o processo de 

modernização das cidades dependia de uma estreita relação com a organização das relações de 

trabalho no campo.  

O sistema de haciendas
20

 se formou a partir de um movimento de colonização interna 

que buscava, simultaneamente, consolidar as fronteiras nacionais no interior do país e 

controlar os traços “selvagens” localizados no campo colombiano. Os homens letrados que 

exerciam o poder político na Colômbia pós-independência reforçaram um sistema de 

concentração de terras herdado da colonização espanhola, ampliando a legalidade da 

propriedade e do poder dos haciendados. 
21

 Assim, a “cidade letrada” autorizava relações 

violentas no campo sob a justificativa de que ali deveria ser conduzido um processo de 

civilização. Esta civilização pressupunha a legalização da propriedade de colonos 

colaboradores dos partidos liberal e conservador: 

Durante el siglo XIX los gobiernos republicanos establecieron como norma de 

otorgamiento de títulos de baldíos, los cuales comprendían extensos territorios de 

selva e ignoraban la existencia de indígenas, de metales preciosos y recursos 

naturales valiosos. Los beneficiarios de tales títulos fueron generales e financistas de 

los ejércitos del partido victorioso al final de cada guerra civil (ROJAS, 2000, p.74). 

Deste modo, os homens brancos e letrados da cidade buscaram conciliar o objetivo de 

modernização para inserção da Colômbia na economia internacional com as estratégias de 
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 Grandes propriedades rurais destinadas à pecuária extensiva e cultivos voltados para o mercado externo. 
21

 Grandes proprietários rurais. 
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repressão e controle das populações indígenas, mestiças e negras nas áreas rurais. Assim, a 

violência foi lida como um caminho inevitável na direção da superação dos traços de barbárie 

associados ao campo colombiano. Durante todo o século XIX, a violência foi autorizada em 

nome do conflito entre Liberais e Conservadores. A pretensa modernização pressupunha a 

extensão das instituições políticas e sociais da cidade para o campo. O exército, a Igreja e os 

partidos políticos fortaleceram a autoridade clientelista dos fazendeiros, que se aproveitavam 

das constantes alternâncias de poder entre Liberais e Conservadores para aumentar sua 

influência e ampliar a extensão de suas propriedades. 

En las guerras civiles se disputaban autonomias regionales, controles territoriales, 

jefaturas políticas y, sobre todo, participación en el aparato estatal. Podría decirse 

que constituían una ‘forma de hacer política’ que servía para adquirir poder de 

negociación en el momento de sentarse a la mesa de negociación del reparto 

burocrático. Eran guerras de elites, divididas en dos partidos, en medio de una 

sociedade cuyos ejes articuladores eran la hacienda, la Iglesia y los partidos, poderes 

que en buena medida suplantaban al Estado (...). La hacienda aportaba los soldados, 

como una faceta más del peonaje campesino, y éstos iban constituyéndose, por 

consiguiente, en colectividades identificadas con un caudillo, un partido y una 

bandera de guerra. El resultado para el campesinado era algo así como la adquisición 

de uma ciudadanía fragmentada por lealtades clientelistas y prácticas violentas 

(MEERTENS, 2000, p.19/20).     

A vivência do conflito político pelo colombiano e pela colombiana comuns são 

também tema de outro romance de Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le 

escriba. Ali tomamos contato com uma interessante descrição das expectativas frustradas nos 

corpos violentados pelos discursos e práticas da guerra civil. Nesse romance, García Márquez 

narra os últimos dias de um ex-combatente da “Guerra dos Mil Dias”
22

 à espera da carta do 

governo colombiano que lhe garantisse a sua reforma. Isto é, acompanhamos o processo de 

desumanização atravessado pelos que acreditaram e se sacrificaram pelo projeto nacional 

colombiano: 

Siempre la misma historia. Cada vez que el coronel la escuchaba padecía un sordo 

resentimiento. “Esto no es una limosna”, dijo. “No se trata de hacernos un favor. 

Nosotros nos rompimos el cuero para salvar la república”. El abogado se abrió de 

brazos. 

         —Así es, coronel —dijo—. La integridad humana no tiene límites. 

También esa historia la conocía el coronel. Había empezado a escucharla al día 

siguiente del tratado de Neerlandia cuando el gobierno prometió auxilios de viajes e 

indemnizaciones a doscientos oficiales de la revolución. Acampado en torno a la 
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 Conflito ocorrido na virada do século XIX para o século XX, opondo liberais e conservadores (que 

controlavam o aparato de segurança do Estado, nesta ocasião). Estima-se que tenham morrido mais de cem mil 

pessoas em todo país nesta guerra.  
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gigantesca ceiba de Neerlandia un batallón revolucionario compuesto en gran parte 

por adolescentes fugados de la escuela, esperó durante tres meses. Luego regresaron 

a sus casas por sus propios medios y allí siguieron esperando. Casi sesenta años 

después todavía el coronel esperaba” (GARCÍA MÁRQUEZ, 1980, p.53). 

              Recolhido em uma pequena província, sem ter o que comer, nem tampouco o que 

imaginar, o Coronel, para quem foram prometidas honras de guerra e uma reforma que lhe 

garantisse uma vida decente, por não ter o que esperar, esperava dia após dia, por cinquenta e 

seis anos desde o final da guerra civil, a chegada da carta do governo que lhe reconheceria 

como humano. Enquanto aguardava, a vida do Coronel e de sua esposa era mantida por um 

galo de briga, deixado pelo filho morto em combate pelas guerrilhas
23

, e sustentado pelos 

camaradas do filho em retribuição ao sacrifício pela revolução. O processo de desumanização 

que enfrentava o Coronel e sua esposa era descrito pela relação do casal com o galo. O 

animal, o não humano, significava a única extensão da vida que as violências não levaram, 

aquilo que subsistia, o que restava da presença do filho e dos sonhos mortos. A existência do 

casal estava subordinada à do galo e a residual dignidade era alimentada pelo valor do animal 

(relacionado com a capacidade de matar, não mais presente no casal): 

Miró al gallo amarrado en el soporte de la hornilla y esta vez le pareció un animal 

diferente. También la mujer lo miró. 

 —Esta tarde tuve que sacar a los niños con un palo —dijo—. Trajeron una gallina 

vieja para enrazarla con el gallo. 

 —No es la primera vez — dijo el coronel—. Es lo mismo que hacían en los pueblos 

con el coronel Aureliano Buendía. Le llevaban muchachitas para enrazar. Ella 

celebró la ocurrencia. El gallo produjo un sonido gutural que llegó hasta el corredor 

como una sorda conversación humana. “A veces pienso que ese animal va a hablar”, 

dijo la mujer. El coronel volvió a mirarlo. 

—Es un gallo cantante y sonante —dijo. Hizo cálculos mientras sorbía una 

cucharada de mazamorra—. Nos dará para comer tres años. 

 —La ilusión no se come — dijo ella. 

 —No se come, pero alimenta —replico el coronel—. Es algo así como las pastillas 

milagrosas de mi compadre Sabas (GARCÍA MÁRQUEZ, 1980, p.84).    

              Pelas lentes do romance de García Márquez temos contato com as experiências 

ausentes da história dos homens brancos, urbanos e letrados. Ausências que expropriavam a 

humanidade daqueles a quem não era autorizado imaginar sua própria existência para além 

das múltiplas violências a que estavam expostos. O galo, no romance, representava a 

violência, da qual os colombianos no campo dependiam para continuarem a existir. Sacrificar 

o galo, e comer por alguns dias, significaria dar fim ao único sentido de existir: a luta 
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 Já no contexto do confronto entre exército e guerrilhas liberais durante La Violencia. 
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violenta. A violência era a ilusão que alimentava, o que não podia ser esquecido, o que 

mantinha a ligação entre o passado, o presente e o futuro.  

3.2. Para além de liberais e conservadores – o lugar das mulheres no projeto 

modernizador: 

 A violência entre liberais e conservadores impactou de forma diferente as mulheres 

no campo e na cidade, contribuindo para sedimentar as fronteiras entre representações 

dicotômicas da Colômbia urbana civilizada e da Colômbia rural bárbara. De uma forma geral, 

nos espaços urbanos, as mulheres eram preparadas para o exercício das funções de cuidado da 

casa, dos filhos e do marido. Não obstante as hierarquias de raça e classe, esperava-se das 

mulheres submissão e obediência aos valores dominantes masculinos. “La serie de negaciones 

expuesta indicaba cúal era el papel asignado y cúal la actitud deseada por una sociedad que 

había dado a sus mujeres, cualquiera fuera su classe, condición, edad, o estado una única 

misión: SERVIR” (MARTÍNEZ CARREÑO, 2005, p.125). 

3.2.1. A experiência das mulheres urbanas entre letramento e trabalho: 

As mulheres das elites, tanto na política liberal quanto na conservadora, eram 

educadas para contribuir para o projeto nacional em construção. Esta contribuição, dentro da 

ética burguesa, pressupunha o confinamento voluntário no espaço doméstico. O modelo 

feminino de virtude incorporava características como discrição, sentimentalismo, repressão 

sexual, submissão e melindre. As funções primordiais das mulheres eram seduzir, reproduzir e 

moldar a moral do “homem colombiano”, dentro do projeto de civilização nacional. Para 

tanto, elas tinham acesso a uma educação parcial e limitada:  

Los varones se instruían para cumplir sus funciones de constructores de la nueva 

república, las mujeres ‘expertas en sentimentos’, para recuperar las buenas 

costumbres, afianzar las virtudes cristianas en el núcleo familiar, y restablecer la 

moralidad perdida en el desorden post-independentista (DUEÑAS VARGAS, 2005, 

p.105). 

As diferenças entre liberais e conservadores no que se refere à educação feminina 

eram mais geográficas do que substantivas. Os primeiros defendiam o ensino feminino no 

espaço público, tomando-o como responsabilidade do Estado republicano. Investiram na 

criação de escolas destinadas a mulheres durante os anos em que estiveram no poder. Os 

segundos, por sua vez, sustentavam que a educação feminina deveria ser realizada na casa e 
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nos espaços religiosos, centrada nos valores religiosos, resguardando as mulheres da vivência 

do espaço público.  Em ambos os casos, a educação feminina era parte do projeto civilizatório 

de restauração e promoção dos “bons” valores republicanos. De acordo com Dueñas Vargas 

(2005), a educação feminina no século XIX, embora restrita e repressora, permitiu às 

mulheres ampliarem seu espaço de intervenção social na Colômbia. 

La misión “civilizadora” asignada requería de una ‘”nueva mujer”, más culta, más 

virtuosa, más instruída, con horizontes más amplios. Es decir, con el 

engrandecimiento, así fuera simbólico, que lo mereció al sexo feminino el apodo del 

“bello sexo”, se le dio cabida a dos ideas que constituyen precedentes importantes 

para el viraje más brusco ocurrido en la primera mitad del siglo XX: la necessidade 

de estar mejor instruídas y el reconocimiento de que la función de este sexo, aunque 

cumplida básicamente en el doméstico, no está limitada por las paredes de su hogar, 

sino que tiene una función social más amplia (LONDOÑO, 1995, p.328).    

Os tipos ideais feminino e masculino nas elites da nova república dificilmente se 

realizaram na prática. O letramento das mulheres abriu possibilidades para que estas 

transgredissem as leituras estritas dos manuais de educação feminina. Do mesmo modo, a 

comunicação das mães com seus filhos, enviados para colégios e universidades estrangeiras, 

permitiu o contato com ideais de vanguarda política e com outros modelos de feminilidade 

que despertavam na Europa. Assim, embora as mulheres tivessem seus direitos educacionais 

restritos, algumas, ainda que de forma dissimulada, alcançaram importantes espaços de 

conhecimento e intervenção social.  

La ideología restrictiva de estos manuales de conducta contrasta con una realidad 

más permisiva en la manera como las mujeres entendían la educación de la prole, se 

conducían en su vida de casadas y se proyectaban hacia el mundo. Las mujeres que 

revelaron su inconformidad con las reglas prescritas no fueron ni dóciles ni pasivas 

(DUEÑAS VARGAS, 2005, p.113). 

Isto não significa dizer, entretanto, que o processo de domesticação não fosse 

estruturante do modelo dominante de feminilidade na Colômbia. A vivência privada era 

tomada como a experiência fundamental das mulheres, negando-lhes acesso formal ao poder 

no espaço público. A exaltação das virtudes ligadas à privacidade e à intimidade legitimava a 

autoridade dos homens letrados e urbanos no espaço público. “La nación fue pensada como 

un espacio en el cual las mujeres son no-personalidades, no presencias a las cuales 

constantemente se les ha negado el uso de la palavra; en efecto, la escritura es uno de los 

campos donde más se ha reproducido su opresión” (ROBLEDO, 2005, p.196).  



 

55 

 

A educação voltada para a virtude privada tinha efeitos ambíguos na vida das 

mulheres das elites. Por um lado, oferecia a elas a oportunidade de conhecimento do mundo 

das letras, ampliando suas formas de interação social. Por outro lado, a educação feminina, 

durante o século XIX e ao longo do século XX, servia para disciplinar a sociedade, 

controlando as ideias e as práticas que poderiam ameaçar a ordem social centrada no poder 

dos homens brancos letrados. Ou seja, através das mulheres das elites, mães e professoras, as 

fronteiras sociais foram estabelecidas e um modelo privilegiado de cultura nacional 

transmitido. 

No obstante, el acceso de la mujer a la educación, debe ser pensado desde sus 

diversas aristas, algunas de ellas contradictorias, pues si bien, de un lado, este acceso 

se considera como el alcance de una reinvindicación importante, en términos de 

redistribución, que permite a las mujeres insertarse en la sociedad en mayores 

condiciones de igualdad, de otro lado, el dispositivo escolar se encargará de 

legitimar el orden estabelecido y de ayudar a construir y consolidar la matriz 

patriarcal, a través de la cual se han difundido las diferencias entre los sexos y la 

subvaloración de la mujer en el plano económico, social y cultural, lo cual hace que 

en términos de reconocimiento el proceso de inclusión haya sido mucho más lento 

(HERRERA, 2005, p.141).   

A entrada das mulheres das elites na “cidade letrada”, assim, não foi um movimento 

espontâneo, mas um esforço de consolidação das fronteiras entre a casa privada e o mundo 

público. A literatura esperada das damas das cidades colombianas era aquela centrada na 

representação do feminino como doce, ingênuo e sentimental (ROBLEDO, 2005, p.196). 

Tratava-se de um tipo de escrita íntima, subjetiva, que deveria servir para reforçar o 

confinamento das meninas ao espaço privado. Contudo, a capacidade de ler e escrever, de 

contar a si e o mundo (por mais restrito que este fosse) significou, para algumas mulheres 

colombianas, a possiblidade de transgredir o limitado código social a elas imposto. De acordo 

com Ángela Robledo (2005), o estudo da literatura produzida pelas mulheres na Colômbia do 

século XIX revela visitas frequentes a temas proibidos, como sexualidade e guerra.  Ou seja, 

com a pena na mão, as mulheres alcançaram escrever, ainda que a partir das margens e nos 

códigos da novela e do diário íntimo, a história da Colômbia no século XIX. “La escritura de 

las colombianas no es, para nada, ajena al tema de la violencia y las guerras” (ROBLEDO, 

2005, p.197).  

Neste sentido, o ato de contar a guerra que analisamos no terceiro capítulo é herdeiro 

de uma escrita das margens presente na Colômbia desde o século XIX. Robledo (2005, p.208) 
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nos apresenta o texto de María Martínez de Nisser, uma mulher que participou das guerras 

civis, intitulado Diario de los Sucesos de la Revolución en la Provincia de Antioquia en los 

Años de 1840-41. Tratava-se de uma mulher, que semelhante à María Eugenia Vásquez, era 

exaltada por suas qualidades militares e serviços à revolução, mas condenada pela exposição 

da intimidade e pela audácia de cruzar as fronteiras entre a vivência privada e o narrar 

público. “Sus enunciados exhiben la intencionalidad de transcender lo privado, personal y 

doméstico y llegar a la esfera pública, pero se representó en su texto bajo circunstancias de 

comunicación alienada: su discurso era un diálogo con la tradición que intentaba subvertir” 

(ROBLEDO, 2005, p.208). Tais palavras foram encobertas pela rígida e linear versão da 

história narrada pelos “arquitetos” da nação colombiana, que representaram as mulheres como 

observadoras passivas e exaltadoras das virtudes masculinas.  

Para as mulheres das classes sociais inferiores, o estrito código moral que 

condicionava as ações e pensamentos femininos no espaço da casa burguesa era mais flexível 

por necessidade. Agregadas à vida familiar, negras, indígenas e mestiças experimentavam 

uma situação ambígua. Em importante medida, as mulheres ligadas ao serviço doméstico das 

casas burguesas eram uma extensão do corpo feminino da dona de casa. Elas cuidavam das 

roupas, da comida, dos filhos e observavam de forma participativa a intimidade familiar. Ao 

mesmo tempo, eram obrigadas a marcar sua distinção em relação às mulheres das elites no 

vestir (não podiam usar sapatos, nem roupas de seda, por exemplo) e no agir (deviam 

caminhar passos atrás da senhora da casa, deviam prestar reverência aos fidalgos e senhoras, 

não podiam frequentar os mesmos bailes e lugares públicos das mulheres de elite, nem 

tampouco ingressar nas mesmas ordens religiosas). Assim, as mulheres indígenas e negras, 

que chegavam às casas ainda muito jovens, sofriam um processo de desculturação, sendo 

obrigadas a internalizar os valores morais da casa burguesa. Por outro lado, nunca alcançavam 

serem reconhecidas como iguais em direitos e oportunidades, reproduzindo e reforçando as 

hierarquias raciais. 

La denominación de sirvienta ya eliminada del lenguaje contemporánea para 

designar a las personas que trabajan en los espacios domésticos, englobó un amplio 

porcentaje de la población feminina indígena por constituir la única oportunidad de 

trabajo para las mujeres sin conocimientos, fortuna, ni proteccción. Recogidas desde 

pequeñas, o depositadas por sus madres en casas de família, las chinas rabonas 

comenzaban a formarse dentro del oficio aproximadamente desde los seis años. 

Servir en una casa de família fue la única oportunidad de integrarse a la vida urbana 
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después de extinguidas las encomiendas y luego del remate de las tierras 

resguardadas a tal punto que las palabras índia, china o guaricha se incorporaron al 

lenguaje bajo como sinónimos de criada. Por otra parte, para las esclavas negras la 

servidumbre doméstica fue una opción preferible a ser parte de las cuadrillas que 

laboraban en las haciendas o en a las minas (...) Trabajar en una casa aseguraba a los 

dependientes vivienda, alimentación y vestuário (de acuerdo a la categoría del 

patrono), y cuidados de salud (si éste era bondadoso). Por la proximidade de la 

relación se ofrecían modelos de comportamiento, rudimentos de educación y aun un 

espacio de afecto y protección en la vejez (MARTÍNEZ CARREÑO, 2005, p.128).  

De acordo com Martínez Carreño (2005), para além do espaço da casa burguesa 

restavam poucas e precárias opções para as mulheres das classes baixas, no século XIX. Tais 

opções permaneciam atreladas à visão de que a função da mulher é servir, mas permitiram 

que algumas mulheres transgredissem o confinamento privado do feminino. As prostitutas 

eram parte da cena urbana da Colômbia em modernização, permitindo que os homens 

mantivessem o compromisso com a estrita moral burguesa no espaço privado. Na casa 

burguesa, a sexualidade das mulheres era reprimida pela moral católica, que propagava a ideia 

de que o prazer sexual era perversão. A interdição do prazer entre os cônjuges era 

frequentemente compensada, no espaço da casa, pelo uso do corpo das empregadas 

domésticas. Na rua, o corpo das prostitutas era o lugar de entretenimento do homem da 

cidade. Embora muitas destas relações sexuais entre homens das elites e mulheres das classes 

subalternas fossem formalmente consentidas, o abismo de poder entre os pares nos leva a 

tomá-las como uma expressão da violência social na Colômbia do século XIX.   

Mujeres de estratos bajos, en alta proporción (50%) analfabetas, casi siempre 

solteras, con edades entre 17 y 22 años, algunas con entrada a la cárcel por reyertas 

y conflictos similares conforman el perfil de la prostituta que, muchas veces en 

asocio de sus hermanas y con la colaboración de la madre, ejercía en su miserable 

vivienda, en tiendas o en chicherías (MARTÍNEZ CARREÑO, 2005, p.131).  

O controle da sexualidade feminina, desse modo, se expressava na distinção entre a 

mulher da rua e a mulher de casa. A primeira, desqualificada e insultada, por expor a 

hipocrisia da sociedade em torno da sexualidade no espaço público, era expropriada na sua 

dignidade humana, tornando-se nada além do corpo que servia. “Sus nombres e identidades 

desaparecen remplazados por los propios del oficio, unas veces pintorescos y otras groseros 

(...)” (MARTÍNEZ CARREÑO, 2005, p.131). A segunda, reprimida e proibida, negava sua 

própria sexualidade através da rejeição à outra que a lembrava do desejo usurpado do seu 

corpo pela moral de seu tempo. As fronteiras entre estas duas representações de mulher 
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sustentaram a posição subalterna das mulheres enquanto grupo social, inibindo a identificação 

de gênero. 

Outro papel desempenhado pelas mulheres colombianas das classes baixas era o de 

apoio aos grupos armados envolvidos nas guerras civis. De acordo com Martínez Carreño 

(2005, p.132), as mulheres integravam as missões armadas na condição de 

esposas/companheiras, auxiliares para o serviço doméstico e algumas como simpatizantes 

ideológicas dos partidos em guerra. Em quaisquer destas categorias, as mulheres 

desempenhavam tarefas de cuidado às tropas, semelhantes àquelas das casas burguesas. 

Lavavam roupas, faziam comida e compras, cuidavam dos feridos. Também organizavam e 

participavam de festas, garantindo, para os homens em guerra, a aparência de normalidade. 

Além das mulheres que acompanhavam os batalhões, algumas prestavam serviços ocasionais 

aos homens em guerra na localidade em que viviam. Em todo caso, serviam como exaltadoras 

da virtude guerreira dos homens. Entendemos que estas mulheres foram pioneiras da 

participação das mulheres na luta política armada, que analisamos no terceiro capítulo.  

O processo de industrialização das cidades colombianas, impulsionado no início do 

século XX, especialmente em Bogotá e em Medellín, levou algumas mulheres das classes 

baixas a ingressarem no trabalho operário, principalmente nas fábricas de tecido. O salário 

pago a elas era baixo e a jornada de trabalho extensa
24

. Neste contexto, o trabalho feminino se 

tornava altamente atraente para as indústrias. “En 1923 había en Medellín 2.815 obreras que 

representaban el 73% de los trabajadores fabriles de la ciudad, los obreros eran 1.032 y 

representaban el 27% restante” (REYES CÁRDENAS, 2005, p.172). 

Isto significa dizer que as mulheres foram os braços da expressão industrial do projeto 

de modernização, especialmente nas cidades de Medellín e Bogotá. Entretanto, o trabalho 

feminino continuou a ser representado como um desvio social, algo a ser dissimulado, 

reprimido e superado. A inserção das mulheres no mercado de trabalho era lida como uma 

ruptura da expectativa social ligada ao casamento e à maternidade, o lugar esperado para o 

feminino na Colômbia, das primeiras décadas do século XX. Tratava-se de uma solução 
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 De acordo com Reyes Cárdenas, dados do Escritório de Estatística de Medellín mostram que o salário médio 

do operário colombiano na década de 1920 era de 1,06 pesos por hora, enquanto o valor da hora de trabalho 

feminino não passava de 0,61 pesos (2005, p.173). 
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indesejada para uma situação de falência da feminilidade dominante associada ao espaço 

privado, de incompletude do processo de civilização. A maior parte das operárias era jovem e 

solteira, sendo estigmatizadas pela sua experiência pública (REYES CÁRDENAS, 2005, 

p.172). Deste modo, o trabalho, neste momento histórico, longe de significar uma forma de 

emancipação das mulheres dos mecanismos sociais de controle, representou novas formas de 

exclusão e discriminação para as mulheres das classes baixas.  

O surgimento do movimento operário na Colômbia, na década de 1920, teve as 

mulheres como protagonistas. “En el primer intento de organización de los movimientos 

obreros y sociales resalta la fuerte presencia feminina y el énfasis en reinvindicaciones 

claramente vinculadas a la situación de la mujer” (REYES CÁRDENAS, 2005, p.179).  As 

operárias estiveram na vanguarda da organização social na Colômbia, impulsionando greves e 

lutando pela melhoria da condição das mulheres. Entretanto, este protagonismo foi abafado 

pela institucionalização da luta operária e camponesa através do Partido Comunista da 

Colômbia, em 1928. As ideias importadas do socialismo europeu identificavam o sujeito 

operário com o masculino, invisibilizando as lutas específicas das mulheres operárias. 

3.2.2. Espaços de poder feminino nas relações sociais no campo:  

No campo, o estrito código moral da família burguesa não teve a mesma importância 

que nas cidades. Os espaços privado e público continuaram a se interpenetrar, aumentando o 

hiato entre a Colômbia urbana e a Colômbia rural. As instituições sociais e morais, inclusive a 

própria Igreja, mostravam-se bem mais flexíveis, moldadas pelas experiências concretas da 

vida cotidiana. A Colômbia “moderna”, de onde emanava o poder político, era um lugar 

distante e quase mítico, que a maioria das pessoas no campo apenas podia imaginar. Neste 

contexto, as mulheres frequentavam de forma habitual o espaço de fora da casa, participando 

da vida produtiva. Isto não significa dizer que elas fossem percebidas como iguais e que não 

sofressem repressão moral: 

Las fronteras entre espacio público y espacio privado eran distintas tratándose de 

mujeres campesinas o de mujeres de la élite urbana. La participación laboral de las 

mujeres campesinas, en zonas cafeteras por ejemplo era muy amplia aunque 

frecuentemente relacionada y combinada con tareas domésticas y sujeta a la 

vigilancia masculina (MEERTENS, 2000, p.25) 
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Diante da precariedade das relações políticas, econômicas e sociais no campo, as 

mulheres alcançavam escapar, nem sempre de forma intencional, do controle masculino. Os 

camponeses arrendatários, envolvidos nas guerras civis ou trabalhando para pagar o uso da 

terra, eram obrigados a afastar-se de forma constante do convívio de suas mulheres. Tal fato 

assegurava às suas esposas e filhas relativa liberdade na organização da vida dentro e fora de 

casa. Os fazendeiros mais poderosos, contudo, frequentemente abusavam das mulheres do seu 

entorno, forçando-as a se submeter a seus caprichos sexuais. Isto é, se, por um lado, elas 

encontravam maior liberdade fora do controle do “homem da família”, por outro lado, viam-

se vulneráveis às investidas violentas dos senhores de terra, que as tomavam como meros 

instrumentos de realização de seus desejos (MEERTENS, 2000, p.123). Algumas mulheres 

camponesas percebiam nos favores sexuais prestados ao senhor de terra uma forma de escapar 

ao controle de sua própria família, trocando-os por um pouco de autonomia social e 

econômica. Ou seja, aceitavam a escravidão sexual para livrarem-se da vigilância do pai ou 

do marido: 

Si bien su autonomía económica les daba un espacio de movimento y de decisión 

sobre aspectos de su vida y la de su família, en su sexualidade no podían manejar las 

mismas opciones, por lo menos en cuanto a relaciones con los hacendados, que no 

solían ser por elección, sino  por coacción (MEERTENS, 2000, p.126-127). 

  De acordo com Meertens (2000, p.121), há pouca informação acerca da participação 

das mulheres nos movimentos de resistência camponesa nas primeiras décadas do século XX. 

Apenas uma iniciativa pontual é documentada. Trata-se da “Sociedade Operária Redentora de 

Mulheres”, liderada por Juana Julia Guzmán, na cidade de Montería (MEERTENS, 2000, 

p.122-123). As narrativas mais conhecidas das primeiras organizações de luta camponesa 

mantiveram o silêncio acerca das relações de gênero e de raça. Dessa forma, a fim de entender 

as experiências das mulheres no contexto de violência continuada desde o século XIX, é 

preciso ir além dos relatos históricos e documentos oficiais, incorporando a dimensão do 

cotidiano. Recorremos, portanto, mais uma vez ao romance de Gabriel García Márquez para 

recuperar as relações de gênero presentes na Colômbia rural entre o século XIX e a primeira 

metade do século XX. Úrsula, matriarca da família Buendía, representa, em Cem Anos de 

Solidão, o poder feminino em tempos de violência política, econômica e social, que 

transborda o cuidado privado para o espaço público: 
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O Sr. Apolinar Macote estava inconsciente, amarrado no poste onde tinham antes o 

espantalho arrebentado pelos tiros de treinamento. Os rapazes do pelotão se 

dispersaram, temerosos de que Úrsula terminasse de se desafogar neles. Mas ela 

nem sequer lhes dirigiu o olhar. Deixou Arcadio com o uniforme espedaçado, 

bramando de dor e de raiva, e desamarrou o Sr. Apolinar Moscote para levá-lo em 

casa. Antes de abandonar o quartel, soltou os presos do tronco. A partir de então, foi 

ela quem passou a mandar no povoado. Restabeleceu a missa dominical, suspendeu 

o uso das insígnias vermelhas e validou os decretos atrabiliários. Mas apesar de sua 

força, continuou chorando a infelicidade do seu destino. Sentiu-se tão sozinha que 

procurou a inútil companhia do marido, esquecido debaixo do castanheiro 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1998, p.105-106).  

              A personagem Úrsula ilustra o poder feminino resistente à violência irracional, que 

atravessa cada personagem masculino do romance. Entre a loucura e a barbárie das guerras 

que não terminam, a lucidez de Úrsula mantém a vida comum, os laços afetivos e a ordem no 

aparente caos que se repete geração após geração. Este poder não se expressa em placas 

coladas na parede, nem tampouco em honras e títulos militares. É um tipo de poder capilar e 

contínuo, indispensável para construir sentido para a vida de sua família e para gerações de 

colombianos. A personagem Úrsula sinaliza o papel ativo de algumas mulheres nas relações 

sociais no campo, no século XIX e na primeira metade do século XX. Contudo, as mulheres, 

enquanto grupo, permaneciam alijadas do processo político formal. Nos anos 1920, já diante 

de um discurso que prometia modernização das relações no campo, “ni las mujeres ni los 

índios ni muchos de los pobres podían votar” (ARCHILA, 1992, p.346). Ou seja, as mulheres 

foram demandadas, nos anos iniciais do século XX, como força de trabalho e como 

reprodutoras da cultura, mas não tiveram sua condição de cidadãs reconhecida: 

Las contradicciones entre una prosperidad económica y una mayor miseria social, 

entre la pérdida de la libertad y la democracia y un recorte práctico de ellas, e 

incluso el doble discurso ante las mujeres, a quienes se consideraba fuerza 

productiva, pero no personas, en el sentido total de la palavra, impactaban las 

mentes de intelectuales y de no pocos hombres y mujeres intelectuales (ARCHILA, 

1992, p.354). 

 

3.3. Las Violencias do século XX – encontros e desencontros entre elite política e 

“povo” 

Com a expansão das ideias socialistas na Colômbia, o Partido Liberal tornou-se mais 

radical. As lideranças do partido cooptaram as reinvindicações do movimento operário e 

camponês, usando-as para desqualificar a plataforma política conservadora. O Partido 

Conservador passaria a ser identificado como um obstáculo ao caminho da Colômbia na 
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direção da modernidade, como símbolo de uma Colômbia em crise. A hegemonia do partido 

liberal se consolidava no governo de Alfonso López Pumarejo, em que foram realizadas 

reformas sociais para impulsionar o processo de industrialização do país: 

Durante los dieciséis años de república liberal (1930-1946), los gobiernos – y en 

particular el de Alfonso López Pumarejo – implementaron una política keynesiana 

que revindicaba la intervención del Estado como regulador de la economía; desde 

una concepción modernizante, se buscó disminuir las desigualdades sociales para 

ampliar los mercados que recibían los productos de las industrias colombianas 

(REYES CÁRDENAS, 2005, p;184). 

O projeto político de López Pumarejo, denominado “Revolução em Marcha”
25

, 

combinou a contenção dos movimentos operário/camponês, negro e indígena e a confrontação 

dos Conservadores (ACOSTA, 2004). A estratégia usada pelo presidente liberal foi construir 

uma nova identidade genérica que silenciou todas as demandas sociais específicas, inclusive 

as das mulheres. O programa de governo de López Pumarejo afirmava representar o “povo”, 

uma categoria imprecisa que mascarava as fronteiras de classe, raça e gênero que 

estruturavam a sociedade colombiana. O poder continuava a ser exercido pela elite masculina, 

branca e letrada, mas forjava-se uma solidariedade entre as classes.  

              O discurso populista de López Pumarejo era coerente com os novos direcionamentos 

da ideia de civilização na Europa e nos EUA após a Crise de 1929. O pensamento liberal se 

adaptaria à desilusão com o laissez-faire, lançando um novo modelo de liberalismo 

econômico, cuja eficiência derivaria do intervencionismo racional do Estado para corrigir as 

distorções do mercado
26

. Neste contexto, López Pumarejo promoveu o que entendia serem 

reformas necessárias para modernizar a Colômbia. No seu primeiro governo (1934-1938), 

alterou a constituição para assegurar o caráter laico do Estado colombiano e a função social da 

propriedade, bem como para promover sindicatos e assentar pequenos produtores rurais 

                                                           

25
 Discurso que buscava conter a proposta de revolução violenta de base comunista, tomando para si o 

compromisso “de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios 

violentos". 

26
 As idéias econômicas de López Pumarejo derivavam especialmente da sua admiração da política do Presidente 

norte americano Franklin Roosevelt, conhecida como New Deal, que associava a eficiência e a sustentabilidade 

econômica a uma equilibrada relação entre produtores, investidores e trabalhadores, garantida pelo Estado. 

Interessante observar que foi através de López Pumarejo que a imagem dos EUA, que desde a tomada do 

Panamá em 1903 vinha sendo associada a uma ameaça militar à independência da Colômbia, foi transformada, 

de modo a ser percebida como um modelo a ser seguido pelos colombianos na direção do “progresso” 

econômico e social. 
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arrendatários. Durante este primeiro mandato, López Pumarejo obteve êxito em: manter a 

coesão do partido liberal; estreitar as relações Colômbia/EUA; promover uma intervenção na 

economia em afronta aos interesses da Igreja, dos senhores de terra e dos militares; e 

enfraquecer as bases de apoio popular dos conservadores.  

 Para as mulheres, algumas concessões foram realizadas durante os governos liberais. 

As reformas tiveram como foco as mulheres burguesas dos centros urbanos. Entre as 

principais reformas destacavam-se: a igualdade patrimonial, que assegurava que o patrimônio 

da família após o casamento pertencia a ambos os cônjuges (Lei 28 de 1932); e o acesso à 

educação universitária, em turmas mistas (Leis 1874 de 1932 e 227 de 1934). Para as 

mulheres urbanas das classes baixas, as mudanças mais significativas vieram com o direito à 

organização (Lei 83 de 1931), permitindo a criação dos primeiros coletivos de mulheres, tais 

como o Sindicato das Enfermeiras (fundado em 1936) e a União Feminina da Colômbia 

(criada em 1944), que tinham como objetivo lutar pela melhoria das condições laborais, 

sociais e culturais das mulheres colombianas (REYES CÁRDENAS, 2005, p.186). 

            No segundo mandato, López Pumarejo teve dificuldades para manter a aliança com os 

movimentos populares, especialmente devido às divergências dentro do Partido Liberal. Este 

encontrava-se dividido em “lopistas” (defensores da aliança com o “povo”) e moderados (que 

propunham uma aproximação com os interesses das elites econômicas e conservadoras). 

Além disso, diante da posição de neutralidade da Colômbia durante a Segunda Guerra 

Mundial, López já não contava com apoio dos EUA e da Europa. Tal contexto levou à 

indicação de dois candidatos liberais para as eleições de 1942. López Pumarejo enfrentou o 

moderado Carlos Arango Vélez, que recebeu apoio do Partido Conservador (que não teve 

candidato próprio). Apesar das tensões, López Pumarejo foi reeleito. Entretanto, em seu 

segundo mandato (1942-1945), teria que combater boicotes e tentativas de golpe internos e 

externos ao seu partido, fato que o faria recuar em vários dos projetos pretendidos. Ao final de 

seu governo, a poderosa ideia de revolução popular já se mostrava independente das 

estratégias discursivas e práticas políticas “lopistas”, centradas na inclusão do “povo” pelo 

governo civil liberal. Alguns membros do Partido Comunista da Colômbia defendiam a 

necessidade da luta armada contra a farsa capitalista. A criatura havia se tornado mais forte 

que o criador e os efeitos da construção dessa inconciliável relação entre “povo” e políticos se 
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reproduziriam em continuadas ondas de violência. Um novo consenso entre elites políticas e 

classes populares se desenhou na figura do líder carismático Jorge Eliécer Gaitán.   

              Desde a chegada de López Pumarejo ao poder, Gaitán havia se tornado um 

fundamental elemento de legitimação da aliança entre liberais e setores populares. 

Considerado um grande orador, além de ser mestiço e ter nascido em família pobre, Gaitán 

personificava o sucesso do projeto de reforma social na Colômbia. Diferente de López 

Pumarejo que reproduzia as fronteiras de raça e classe que conformavam o espaço político da 

Colômbia, Gaitán trazia as referências da ideia de “povo” no próprio corpo: 

A los de abajo, Gaitán con su llamado al Pueblo (em mayúsculas), les otorgaría un 

lugar distinto en el ordenamiento político. En su discurso, los sectores populares 

dejarían de ser las bases y pasarían a ser sujetos de primer orden, y en la práctica 

adquirirían conciencia de su propria fuerza. En lenguaje actual, el líder, con su 

cadencia y su estética, lograría ‘el derecho al reconocimiento’ del pueblo: asumido 

como distinto de las elites, ese pueblo ya no sería nombrado con miedo o con 

desprecio, sino con respeto y aprecio. Su diferencia ya no sería justificación de 

desigualdad. Por el contrario, el líder dignificaría con su discurso a ‘los de abajo’, y 

les haría sentir que la gran política, la de las decisiones sobre el Estado, el derecho, 

el modelo de desarrollo también les pertenecía (OBREGÓN, 2002, p.53). 

 

              A tentativa do populista Gaitán de reconciliar o sistema político colombiano com os 

movimentos sociais encontrou resistência. Conservadores e setores do partido liberal 

denunciavam Gaitán como personalidade que incitava a violência no campo e difundia as 

ideias comunistas contrárias aos ideais democráticos e republicanos sob os quais se fundava a 

Colômbia. Neste contexto, López Pumarejo sucumbiu às pressões e renunciou, sendo 

substituído pelo Ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Lleras Camargo, até as 

eleições de 1946. O partido liberal se dividiu entre a vertente populista, representada por 

Gaitán, e a vertente tradicionalista (que remontava às origens do liberalismo colombiano), na 

figura de Gabriel Turbay. Neste contexto, o candidato conservador, Mariano Ospina Perez, 

venceu as eleições, apesar das acusações de fraude por parte dos gaitanistas. A contestação do 

resultado das eleições acirrou as disputas no campo. Nos espaços urbanos também a 

popularidade de Gaitán cresceu. O líder liberal incitava a resistência ao governo conservador 

e convocava protestos de rua, denunciando a violência no campo. Neste momento, a fronteira 

entre o campo bárbaro e a cidade civilizada foi desestabilizada. Os colombianos letrados das 

cidades uniram força a camponeses:  
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En todo el día de hoy, Excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado 

un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gentes que vinieron de todo 

el país, de todas las latitudes - de los llanos ardientes y de las frías altiplanicies - han 

llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la 

irrevocable decisión de defender sus derechos. Dos horas hace que la inmensa 

multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado sin embargo un solo grito, 

porque en el fondo de los corazones sólo se escucha el golpe de la emoción. Durante 

las grandes tempestades la fuerza subterránea es mucho más poderosa, y esta tiene el 

poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. 

(...) Ninguna colectividad en el mundo ha dado una demostración superior a la 

presente. Pero si esta manifestación sucede, es porque hay algo grave, y no por 

triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que 

la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la 

expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en 

la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta 

demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche 

el rumor emocionado de los millares de banderas negras, que aquí se han traído para 

recordar a nuestros hombres villanamente asesinados (CARTA ABERTA DE 

GAITÁN a MARIANO OSPINA PÉREZ, em fevereiro de 1948)
27

. 

No discurso conservador, a violência no campo se explicava pela expansão das ideias 

comunistas, suposta ameaça ao estado de direito colombiano. Nesse contexto, os 

conservadores apoiavam a “defesa” dos grandes proprietários e empresários. Em alguns casos, 

potencializavam tal “defesa” com o envio de tropas do exército nacional.  Especialmente o 

governo de Ospina Pérez procurou enquanto foi possível ignorar ou ratificar os massacres no 

campo, sustentando uma frágil imagem de ordem e autoridade legítima que não tardaria a se 

dissolver.  Esta fase da violência no campo colombiano é assim narrada por Gabriel García 

Márquez: 

A grande greve estourou. Os cultivos ficaram pelo meio, a fruta apodreceu no pé e 

os trens de cento e vinte vagões ficaram parados nos desvios. (...) A lei marcial 

facultava ao exército assumir funções de árbitro da controvérsia, mas não se fez 

nenhuma tentativa de conciliação. Imediatamente após se exibirem em Macondo, os 

soldados puseram de lado os fuzis, cortaram e embarcaram as bananas e 

movimentaram os trens. Os trabalhadores, que até então se haviam conformado com 

esperar, atiraram-se ao mato sem mais armas que seus facões de trabalho, e 

começaram a sabotar a sabotagem (...). A situação ameaçava evoluir para uma 

guerra civil desigual e sangrenta quando as autoridades fizeram um apelo aos 

trabalhadores para que se concentrassem em Macondo. O apelo anunciava que o 

chefe civil e militar da província chegaria na sexta-feira seguinte, disposto a 

interceder no conflito (...). O capitão deu ordem de fogo e quatorze ninhos de 

metralhadoras responderam imediatamente. (...). Os sobreviventes, em vez de se 

atirarem no chão, tentaram voltar à praça e o pânico deu uma rabanada de dragão, e 

os mandou numa onda compacta contra outra onda compacta que se movimentava 

em sentido contrário, despedida pelo outra rabanada de dragão da rua oposta, onde 

também as metralhadoras disparavam sem trégua. Estavam encurralados, girando 

um torvelinho gigantesco que pouco a pouco se reduzia a seu epicentro, porque o 
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seus bordos iam sendo sistematicamente recortados em círculo, como descascando 

uma cebola, pela tesoura insaciável e metódica da metralha(...) Tentando fugir do 

pesadelo, José Arcadio Segundo arrastou-se de um vagão a outro, na direção em que 

avança o trem, e, nos relâmpagos que surgiram por entre as esquadrias de madeira 

ao passar pelos povoados adormecidos, via os mortos homens, os mortos mulheres, 

os mortos crianças, que iam talvez ser atirados ao mar como bananas refugadas  

(GARCÍA MÁRQUEZ, 1998, p.287-292).  

O episódio acima narrado é lido de forma recorrente como uma referência ao evento 

histórico denominado “Massacre das Bananeiras”, em Santa Marta. A partir da perspectiva de 

história que discutimos neste trabalho, não nos parece relevante questionar a autenticidade do 

relato em termos documentais. García Márquez jamais entrou no falso debate acerca da 

autenticidade do que narra nas páginas acima citadas. A narrativa é autêntica na medida em 

que é coerente com a realidade imaginada. Isto é, independente de ser construído a partir da 

condensação de diferentes episódios ou de ser uma representação exagerada do evento 

historicamente documentado, o Massacre de Macondo é real e nos transporta para o absurdo 

da violência na Colômbia, da primeira metade do século XX. Ali conhecemos a organização 

do movimento camponês na Colômbia contra a exploração das grandes companhias de frutas, 

bem como a desproporcionalidade da força usada para conter a resistência camponesa.  

O episódio histórico conhecido como La Violencia rompeu, de forma transitória, as 

fronteiras entre barbárie e civilização na Colômbia. Os milhares de mortos nos conflitos do 

campo não alcançavam desestabilizar as instituições republicanas da cidade até 1948. Para 

Meertens (2000, p.137), o episódio que se associou ao início de La Violencia, o assassinato de 

Jorge Eliécer Gaitán, em 09 de abril de 1948, representou a culminância de um processo de 

intensa violência das forças conservadoras contra a população camponesa, que se arrastava 

por anos. Em reação ao assassinato do líder popular, ocorreu um levante, que incluiu saques 

ao comércio, depredação de prédios públicos e monumentos e enfrentamentos entre 

população civil e forças de segurança, na cidade de Bogotá. Este evento ficou conhecido 

como Bogotazo.   

No momento em que ocorreu o assassinato de Gaitán, realizava-se em Bogotá a Nona 

Conferência Panamericana de Estados, organizada pela União Panamericana. Nesta 

Conferência, ficaram estabelecidos os compromissos dos Estados latino-americanos com o 

anticomunismo, bem como sedimentados os princípios e condições de criação da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), o que ocorreria em maio de 1948. Em um contexto 
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geopolítico imaginado a partir de dois polos (o Ocidente “civilizado” capitalista e o Oriente 

“bárbaro” comunista), a América Latina, e, especialmente a Colômbia, assumiria o discurso 

de “convidada” honrada a participar do projeto de “civilização” norte-americana pela 

destruição da ameaça “bárbara” comunista. O governo de Ospina Pérez localizou a cruzada 

anticomunista nos grupos que lutavam no campo, intensificando a violência repressora 

desproporcional contra a resistência camponesa.  

Segundo Donny Meertens (2000, p.138), a dinâmica usada pelo governo no período de 

La Violencia pode ser descrita como terrorismo oficial. Isto é, como uma forma de guerra 

suja, em que o governo definia como objetivo a eliminação da resistência liberal, comunista e 

gaitanista. A política de terror incluía além de massacres direcionados a exterminar os grupos 

rebeldes, a expropriação de terras e bens, ameaças para forçar o deslocamento das famílias 

camponesas, o furto de colheitas, o incêndio de casas, a destruição de sementeiros, a coação 

física sobre os trabalhadores rurais que se rebelavam e o recrutamento forçado de camponeses 

para integrar as forças de segurança: 

Para llevarla a cabo, la acción del Estado a través de sus aparatos represivos – como 

la tenebrosa policía chulavita procedente de una región boyacense – era 

complementada con la acción de organizaciones paramilitares, como los pájaros en 

el Valle y Caldas, los aplanchadores en Antioquia y los penca ancha en las sabanas 

de Sucre (costa atlántica), cuyas víctimas habían de contarse por centenares de miles 

de muertos (MEERTENS, 2000, p.138). 

              A intensa violência entre os anos 1946 e 1953 desestabilizou as relações sociais em 

todos os níveis. O conflito partidário é a face mais visível do terror, mas as marcas mais 

profundas deste período se localizam nos vínculos pessoais. “La Violencia, entonces, com su 

reguero de muertos en todos los campos del país, había sacudido las fibras más íntimas” 

(MARULANDA ÁLVAREZ, 2005, p.482). Neste contexto, a guerra, de forma generalizada e 

sistemática, pela primeira vez na história da Colômbia, gerava efeitos diretos nas mulheres. 

Estas foram politizadas nos seus corpos pela violência, que atravessava todas as funções 

sociais da vida camponesa. Foram atacadas preferencialmente por sua função reprodutiva 

(geradora de novos militantes camponeses) e por seu papel simbólico diante de maridos e 

esposos (representação da honra familiar): 

Vale señalar un hecho histórico que diferencia el período de La Violencia, de las 

guerras civiles del siglo XIX: mientras en éstas se trataba predominantemente de 

confrontaciones entre ejércitos de hombres que arrojaban víctimas masculinas, 
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durante La Violencia del siglo XX, se atacaba en mayor medida a la población civil 

y por primera vez las víctimas se distribuían sistemáticamente en ambos sexos. (...). 

Las mujeres no eran simplesmente víctimas por añadidura, sino que su muerte 

violenta – y frecuentemente su violación, su tortura y su mutilación cuando estaban 

embarazadas –cumplía un fuerte papel simbólico. (...) A las mujeres, pues, se les 

veía exclusivamente en su condición de madres, es decir, como actuales o 

potenciales procreadoras del inimigo odiado. La violación era también una práctica 

frecuente y en ella se expresaba no sólo el deseo de máxima dominación masculina 

sobre el género opuesto, sino también, como en muchas otras guerras, la máxima 

humillación y la expresión del máximo más absoluto desprecio hacia el enemigo y 

toda su colectividad (MEERTENS, 2000, p. 209-211).      

 Os historiadores, de forma geral, associam a resistência ao terror de La Violencia 

com o surgimento dos movimentos guerrilheiros na Colômbia. Os militantes liberais radicais, 

nesse período, já com apoio declarado dos dirigentes do Partido Liberal, formaram guerrilhas 

com o objetivo de combater as milícias e forças de segurança conservadoras (ROJAS, 2000, 

p.78). As identidades subalternas foram usadas, mais uma vez, como instrumentos de guerra, 

renovando o ciclo de violência e sectarismo. Em alguns departamentos, como Boyacá, 

Santander, Cundinamarca, Tolima e Valle del Cauca, no início da década de 1950, não era 

mais possível distinguir nenhuma forma de autoridade que se sobrepusesse ao grupos 

violentos. Os fundamentos políticos da violência colocados a partir da oposição entre “povo” 

e “elites” se diluiu em vários projetos militaristas de poder cooptados por Liberais e 

Conservadores, que se realizariam a partir de um contínuo de violências que permeava a vida 

cotidiana. 

 As mulheres participaram, durante La Violencia, dos grupos armados, 

principalmente cumprindo funções de apoio às tropas em conflito. Algumas mulheres, porém, 

buscaram protagonismo na luta armada, tomando armas para defender sua comunidade e sua 

família. Seja por afinidade ideológica, por vingança ou por autodefesa, as mulheres não foram 

apenas vítimas passivas do terror dos anos 1950. “Así, de apoyo logístico, las mujeres pasaron 

a desempeñarse como combatientes, no sólo de retaguardia, sino em ocasiones formando 

parte de la vanguardia  guerrillera” (MARULANDA ÁLVAREZ, 2005 , p.498).    

  Aqui reconhecemos o paradoxo que guiará a análise do testemunho de María 

Eugenia Vásquez, no terceiro capítulo. A participação das mulheres na luta armada, por um 

lado, as equiparava aos homens de seu grupo, tornando visíveis qualidades de liderança que a 

cultura patriarcal pretendia negar. Por outro lado, a convivência entre homens e mulheres, 
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dentro dos grupos armados, continuava a ser moldada pelas regras de socialização anteriores à 

experiência armada. Os comportamentos ligados à vivência do casamento e da maternidade, 

bem como as expectativas relativas ao cuidado do grupo, permaneciam como lugares comuns 

do feminino. Mesmo quando a violência se tornava um aspecto banal da vida cotidiana, como 

durante o período de La Violencia, assumia-se que o corpo das mulheres era portador de 

limites naturais ao exercício do poder político. De fato, a presença das mulheres nas frentes 

armadas reforçava a leitura do campo como lugar da barbárie, como espaço de suspensão das 

relações civilizadas. A trajetória da família patriarcal era irrompida pela guerra, devendo ser 

restaurada quando chegasse a paz. Esta representação seria confirmada pelo retrocesso na 

condição da mulher camponesa após 1953: 

Las pocas referencias disponibles nos sugieren, en resumen, que si bien en aquel 

episodio las mujeres participaban bastante activamente en los ofícios de la guerra, 

con ello no se trasgredía substancialmente la tradicional división del trabajo de la 

sociedad campesina, basada en el protagonismo político masculino y la lucha 

femenina por el cuidado y la superveniencia cotidiana. (...) De ésta y otras pocas 

historias de vida de mujeres combatientes, se desprenden algunos elementos en 

común: para participar como mujer en la vida militar y política de las guerrillas, 

chusmas o grupos de autodefensa había que tener un marido o compañero líder y 

combatiente. Y aun así, la mujer se desfasaba, quedaba atrás o abandonaba  la vida 

organizativa, militar o política, al tener su primer hijo. (...) La maternidad aparece 

entonces como punto de quiebre en la adaptación de las relaciones de género a las 

condiciones de la guerra. (...) Estos ejemplos nos permiten ver un momento crucial 

en la trayectoria de la pareja que vivía el tránsito del conflicto político violento a una 

nueva situación de paz: mientras el hombre ampliaba su espacio público a través de 

la actividad política legal, alejándose cada vez más de los compromisos con la 

supervivencia cotidiana, la mujer, en ese mismo tránsito, perdía espacios antes 

conquistados y se veía relegada al mundo de la (re)producción. No era la guerra 

misma, sino el fin de la guerra, el que significa una bifurcación entre los proyectos 

de vida del uno y de la otra (MEERTENS, 2000, p.215-127) 

 Diante das narrativas do terror geradas pelo conflito, sobre o qual o governo desde 

Bogotá já tinha qualquer controle, Liberais e Conservadores estabeleceram um novo pacto. 

Havia entre as elites políticas bogotanas, que incluíam os conservadores no poder e os liberais 

moderados, a percepção de que nos espaços internacionais, especialmente nos EUA, a 

Colômbia começava a ser lida como um espaço de crescimento do comunismo. Como 

resultado deste pacto, o então presidente Laureano Gómez foi afastado da presidência, e Rojas 

Pinilla assumiu o poder, com o apoio de personalidades importantes da política colombiana, 

como os ex-presidentes López Pumarejo e Opina Perez.      
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              As elites liberais e conservadoras esperavam que Rojas Pinilla cumprisse dois papéis. 

O primeiro seria apelar para o efeito aglutinador da ideia de povo, fragmentada por La 

Violencia.  O segundo dizia respeito à recuperação da confiança internacional na capacidade 

do governo colombiano de lidar com as turbulências internas, já que Rojas Pinilla havia 

recebido treinamento de guerra nos EUA, servido como delegado das Nações Unidas em 

Washington e passado em revista as tropas colombianas enviadas para a guerra da Coréia.  

 O governo de Rojas Pinilla, já em 1953, alcançou realizar um acordo formal de paz 

entre os dois partidos e organizar uma simbólica cerimônia de entrega de armas por parte das 

guerrilhas liberais. Estes eventos, ainda que não tenham de fato suspendido os conflitos 

violentos, serviram para acalmar as pressões internas e externas sobre a Colômbia e para 

ratificar o mandato de quatro anos do novo presidente (1954-1958). Rojas Pinilla, a partir de 

então, desenvolveu um projeto populista, afastando-se progressivamente dos interesses das 

elites conservadoras e liberais. Seu governo foi se tornando cada vez mais autoritário, 

centralizador e independente dos partidos tradicionais: 

Rojas Pinilla prometió un gobierno de conciliación nacional, abogó por la paz y 

prometió justicia. En la medida en que contaba con el respaldo de amplios sectores 

de la opinión pública, puso en marcha una audaz política de pacificación basada en 

indultos a los insurgentes. Miles de guerrilleros de los llanos orientales, comandados 

por Dumar Aljure y Guadalupe Salcedo, entregaron sus armas y retornaron a la vida 

civil, los siguieron numerosas cuadrillas armadas de otras regiones del país. Las 

cifras de muertes violentas y masacres se redujeron ostensiblemente, los partidos 

compartieron responsabilidades de gobierno y la confianza se restablecía 

paulatinamente. Pero una cosa pensaban los directorios políticos y otra muy distinta 

Rojas Pinilla, quien empezó a actuar de manera autónoma y a proyectar 

políticamente su imagen y su deseo de mantenerse en el gobierno (ACEVEDO, 

2005, p.466-467).     

O poder político continuava a ser definido pelo embate entre homens, urbanos e 

letrados em nome de todas as demais categorias de colombianos. A terceira via proposta por 

Rojas Pinilla gerou a revolta dos principais líderes dos partidos Conservador (Laureano 

Gómez e Ospina Pérez) e Liberal (Llleras Camargo), que abandonaram a Assembléia 

Nacional e colocaram em pauta um processo alternativo, que foi conhecido como Frente 

Nacional. Como solução para a ditadura de Rojas Pinilla, os líderes dos dois partidos 

propuseram um arranjo muito particular, em que as inconciliáveis diferenças entre 

conservadores e liberais, que haviam justificado a generalização da violência foram 
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transformadas no discurso das elites intelectuais. A legitimidade do monopólio dos dois 

partidos sobre o espaço político colombiano seria restaurada.  

              A Frente Nacional foi apresentada como um esforço mútuo dos defensores dos 

valores democráticos e republicanos ameaçados pelos impulsos centralizadores e populistas 

de Rojas Pinilla. Na prática, a Frente Nacional determinava a alternância de poder de liberais 

e conservadores, limitando a legitimidade política aos dois partidos. Os cargos burocráticos 

eram partilhados e a presidência exercida em sistema de rodízio. Rojas Pinilla, prevendo uma 

nova escalada da violência diante da crise política, retirou-se do país em acordo com a Junta 

Militar, que governou o país entre maio de 1957 e agosto de 1958. Neste ano, chegou ao 

poder o primeiro presidente eleito pela Frente Nacional, o liberal Llleras Camargo, que 

reformaria a constituição de modo a contemplar a legalidade do exercício bipartidário do 

poder. 

              Neste período da Frente Nacional, setores sociais mais moderados foram cooptados 

por meio de espaços de participação controlada e de benefícios direcionados aos grupos mais 

influentes, inclusive o movimento camponês. O período de La Violencia rompeu as estruturas 

de organização da vida camponesa, levando a um grande fluxo migratório do campo para as 

cidades, especialmente de pequenos e médios proprietários de terra. “Los centros urbanos, a 

su vez, crecieron vertiginosamente ante la migración rural-urbana que se disparó bajo los 

efectos de La Violencia; entre 1951 y 1964 más de dos milliones de personas migraron a las 

ciudades” (MEERTENS, 2000, p.227-228). As cidades se tornaram, neste momento pós-

guerra, espaços de realização do projeto modernizador industrialista, em uma política de 

substituição de importações. Neste sentido, enquanto o campo refletia os efeitos da violência e 

da miséria, as cidades se apresentavam como lugares de oportunidade. Estariam, assim, uma 

vez mais sedimentadas as fronteiras entre o campo “bárbaro e atrasado” e a cidade “moderna 

e civilizada”.   

 Os camponeses que mantiveram o vínculo com a terra exerceram no período pós La 

Violencia grande pressão sobre os primeiros governos da Frente Nacional. Para conter o 

avanço das organizações camponesas, o governo de Lleras Restrepo criou o Instituto 

Colombiano de Reforma Agrária (Incora). O Estado colombiano, a partir deste momento, 

passou a intervir diretamente na agenda de reinvindicação camponesa, determinando os 
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limites da política agrária no país. Como resultado desta intervenção, foram promulgada a Lei 

de Reforma Agrária (1961) e criada a ANUC (Associação Nacional de Usuários Camponeses 

- 1968). Tais medidas permitiram à Frente Nacional ampliar sua legitimidade no campo em 

guerra, criando um canal direto de comunicação entre o poder na cidade e os trabalhadores no 

campo. A ANUC representou uma iniciativa social sem precedentes na história social da 

Colômbia, reunindo quase um milhão de membros, em 1970 (MEERTENS, 2000, p.236).  

 O crescimento acelerado da ANUC criou problemas para os governos da Frente 

Nacional. Não tardou para que os dirigentes da organização começassem a criticar a demora 

do governo em implementar a Lei de Reforma Agrária, em especial no que concerne às 

desapropriações por improdutividade. O movimento se radicalizou, na década de 1970, 

buscando uma via autônoma e crítica em relação às instituições governamentais 

(RUDQVIST, 1983, p.30). Os conflitos dentro da ANUC se acentuaram, especialmente 

opondo médios e pequenos proprietários mais próximos das diretrizes de Bogotá (interessados 

em crédito, mercado e infraestrutura) e camponeses sem terra (opositores do governo e 

interessados na redistribuição de terra).  

 Um dos grupos mais críticos eram as mulheres camponesas, invisbilizadas pela agenda 

centrada no sujeito masculino camponês. As mulheres nos discursos hegemônicos da ANUC 

eram frequentemente representadas como subsidiárias do homem camponês. Suas funções na 

família eram tomadas como secundárias ao papel prioritário de provedor e produtor, atribuído 

ao homem do campo. A consequência desta percepção para as mulheres camponesas era uma 

política discriminatória em relação à redistribuição de terras e a desvalorização do trabalho 

feminino (MEERTENS, 2000, p.303). No final da década de 1970, dentro da ANUC, as 

mulheres organizaram um grupo de gênero, que foi abafado pelo conflito entre as lideranças 

da organização. Apenas em meados da década de 1980, as mulheres alcançaram uma voz 

autônoma dentro da organização camponesa, com a criação da ANMUCIC (Associação de 

Mulheres Camponesas e Indígenas da Colômbia). 

O processo de radicalização da ANUC é apenas uma dimensão de um processo mais 

amplo de ruptura entre setores sociais marginalizados e o oficialismo político na Colômbia. 

Desde o período de La Violencia alguns setores sociais haviam tomado a via armada como 

prática privilegiada de resistência e confronto político. A Frente Nacional intensificou a 
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percepção de que a mudança social apenas poderia ocorrer de forma violenta. “A frustração 

causada por um acordo eleitoral, que permitia a apenas dois partidos equivalentes competir, é 

um dos motivos que levaram os revolucionários a buscar destruir o sistema existente pela 

força” (GOTT, 1970, p.169) 28
. Deste modo, o movimento de resistência política armada na 

Colômbia foi impulsionado pelo contexto de fechamento dos canais legais de participação dos 

movimentos sociais e do Partido Comunista Colombiano, bem como pelo crescimento 

internacional do projeto político comunista, alavancado pela experiência bem sucedida da 

Revolução Cubana:  

En Colombia, donde se habla con tanta naturalidad de la democracia representativa y 

sólo hay dos partidos políticos que se distribuyen el poder mitad y mitad durante 

años, de acuerdo con una democracia fantástica, la oligarquía colombiana ha llegado 

al summum de la democracia, podemos decir. Se divide en liberales y conservadores 

y en conservadores y liberales; cuatro años uno y cuatro años otros. Nada cambia. 

Esas son las democracias de elecciones; ésas son las democracias representativas 

(DISCURSO DE ERNESTO CHE GUEVARA NA ASSEMBLEIA GERAL DA 

ONU, em 11 de dezembro de 1964). 

3.4. O poder das armas e o sonho revolucionário – a Colômbia para todos? 

              Nas décadas de 1960 e 1970, o alinhamento do governo colombiano à política de 

contenção comunista norte-americana se intensificou. Neste período, a Colômbia colocou em 

prática um plano de combate ao avanço do comunismo na América Latina que ficou 

conhecido como “doutrina de segurança nacional”. Tal alinhamento fortaleceu os dois 

partidos tradicionais, na medida em que permitia deslocar a ameaça ao projeto de civilização 

colombiana do “outro” liberal ou conservador para o “outro” comunista. Ou seja, a construção 

de um inimigo comum, localizado em toda forma de crítica e resistência à Frente Nacional, 

aproximou as elites liberais e conservadoras. Neste contexto, a violência se autorizava contra 

todos os que buscavam romper com a lógica dicotômica e elitista da política colombiana. Tal 

violência era lida nos espaços internacionais como um legítimo direito de defesa do Estado 

colombiano contra a ameaça subversiva do comunismo, dentro da lógica da Guerra Fria.    

La concepción moderna de seguridad nacional fue un producto destacado de la 

Guerra Fria, que militarizó las relaciones internacionales y afectó a numerosos 

países del antiguo Tercero Mundo. Surgió de la políticas estadounidenses, como el 

Acta de Seguridad Nacional – promulgada em 1947 – y la estratégia de contención 

frente a la Unión Soviética – puesta en práctica a partir de ese mismo año. (...) En 

Colombia, el desarrollo de la seguridad nacional se dio a la par con el Frente 
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 Tradução nossa de: “the frustration caused by an electoral agreement which permits only two indistinguishable 

parties to compete is one reason why revolutionaries feel impelled to destroy the existing system by force”. 
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Nacional. Mediante la afirmación del anticomunismo, base ideológica de esta nueva 

concepción política, el concepto de seguridad nacional desplazó en importancia al de 

defensa nacional. La seguridad nacional supone una permanente amenaza de fuerzas 

nacionales e internacionales vinculadas al comunismo, a diferencia de la defensa 

nacional, cuyo móvil era la tradicional salvaguardia de la soberanía, principalmente 

frente a los países vecinos (BUITRAGO, 2002, p.59).  

 

O apoio dos EUA à política de contenção comunista se realizava mediante 

treinamentos a oficiais militares colombianos em táticas e estratégias anticomunistas, que 

incluíam tortura, extermínio e ocultação de informações e de pessoas (WICKHAM-

CROWLEY, 1992, p.77). Para mascarar os meios ilícitos de combate, o Estado colombiano 

autorizou, através do Decreto 3398/1966 e da Lei 48/1968, a quebra do monopólio do 

Exército sobre a força, permitindo a organização de grupos de autodefesa anticomunista. Tais 

grupos podem ser apontados como embriões do fenômeno que se generalizaria nas próximas 

décadas conhecido como “parapolítica”
29

.  Deste modo, a violência, principalmente no 

campo, se intensificou a partir da década de 1960. 

              O fechamento do espaço político legal aos movimentos sociais e a violenta repressão 

do exército sobre os camponeses levaram à radicalização da plataforma política socialista. As 

guerrilhas marxistas eram herdeiras de movimentos rebeldes como os “bandoleiros”. Estes 

eram grupos sem bandeira ideológica que reagiam de forma violenta ao regime político 

colombiano, denunciando o despotismo e a exploração nas relações sociais no campo 

(SÁNCHEZ & MEERTENS, 2006, p.47). Ressalte-se, ainda, que algumas guerrilhas liberais 

organizadas durante o período de La Violencia não se desmobilizaram com o acordo entre 

liberais e conservadores. Mantiveram-se mobilizadas e transformaram sua agenda para o 

combate do caráter capitalista e dependente do Estado colombiano. Este foi especialmente o 

contexto de formação da maior organização guerrilheira colombiana, as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARCs): 

Em quinze anos, quatro guerras foram travadas contra nós. Uma em 1948, outra em 

1954, outra em 1962, e esta última que vem nos afetando desde 18 de maio de 1964, 

quando o comando militar oficialmente anunciou que a “Operação Marquetália” 

havia começado. Nós fomos as primeiras vítimas dos latifundiários, já que esta parte 

da Colômbia está sob controle de grandes proprietários de terra, assim como do 

clero mais retrógrado, que se articulam nas mais obscuras reações no campo. Por 

isso, nosso fardo tem sido sofrer no corpo e no espírito toda sorte de brutalidades de 

um regime corrupto baseado no monopólio latifundiário sobre a terra e sobre a 

produção, exportando um único produto sob o domínio dos EUA (...). Nós fizemos 
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 A íntima relação entre políticos e grupos paramilitares à margem da lei. 
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tudo o que estava a nosso alcance para evitar que a cruzada anticomunista, que é 

uma cruzada antipatriótica contra nosso povo, se tornasse uma longa e sangrenta 

luta. Nós somos revolucionários lutando para mudar o regime. Mas nós brigamos e 

lutamos para que esta mudança se fizesse por meios democráticos, pelos caminhos 

legais indicados pela constituição colombiana. Estes caminhos foram fechados de 

forma violenta para nós. Como somos revolucionários e, de uma forma ou de outra, 

devemos cumprir nosso papel histórico, somos forçados, pelas circunstâncias 

descritas acima, a buscar a outra estrada: a luta pelo poder através da revolução 

armada (MANIFESTO DE CRIAÇÃO DAS GUERRILHAS DE MARQUETÁLIA 

APUD GOTT, 1970, p.379).
30

 

 As FARCs, maior guerrilha da Colômbia, foram perseguidas durante todo o período da 

Frente Nacional pelo exército colombiano, sendo representadas como a materialização do 

avanço da ameaça comunista no país.  Nas décadas de 1960 e 1970, a guerrilha desenvolveu 

uma estratégia mais defensiva do que ofensiva, buscando refúgio em lugares de difícil acesso 

e pouca presença estatal (CASTRO, 2005, p.103). Tratava-se de um grupo 

predominantemente rural, cujo projeto político era a reforma agrária. Buscaram, desde a sua 

formação, estabelecer relações estreitas com as populações camponesas, tendo inclusive 

alcançado reorganizar os meios de produção locais em alguns momentos. Neste sentido, 

competiam com a ANUC como uma organização de representação direta dos interesses 

camponeses, denunciando o uso político que o Estado colombiano fazia da agenda camponesa 

para favorecer os interesses dos grandes proprietários. 

 Diante da continuidade dos conflitos violentos no campo e das promessas não 

cumpridas pelo governo no tocante à implementação da Lei de Reforma Agrária, muitos 

camponeses e camponesas perceberam no projeto das FARCs uma possibilidade de romper 

com a violência, o clientelismo e a pobreza que se reproduzia ciclicamente desde o século 
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 Tradução livre de: “In fifteen years, four wars have been unleashed against us. One from 1948, another from 

1954, another from 1962 and this one which we have been suffering since 18 May 1964, when the military 

command officially announced that ‘Operation Marquetalia’ had begun. We have been the first victims of the 

fury of the latifundistas, for this part of Colombia is in the grip of the big landowners, as well as the most 

backward clericalism, linked with the most obscurantist reaction in the country. This is why our lot has been to 

suffer in body and in spirit all the bestialities of a corrupt regime based on the latifundist monopoly of the land 

and the production and export of a single crop under United States domination (…). We have left no stone 

unturned in an attempt to prevent an anti-Communist crusade, which is an unpatriotic crusade against our people, 

from turning into a long and bloody struggle. We are revolutionaries fighting for a change of regime. But we 

have sought and fought for that change by means of democratic mass struggles, the legal ways indicated by the 

Colombian constitution. This way was closed violently to us. Since we are revolutionaries who, in one way or 

another, must play out our historic role, we are forced, in the circumstances outlined above, to seek the other 

road: the struggle for power by armed revolution” (Manifesto que dá origem às FARCs, de julho de 1964, Apud 

GOTT, 1970, p. 379).
30
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XIX. Os grupos de estudo marxistas e de conscientização comunista se espalharam pelo 

campo naquelas décadas, levando à população camponesa ensinamentos de filosofia, 

economia e sociologia. O principal líder intelectual das FARCs e responsável pelo 

desenvolvimento e expansão de seus fundamentos políticos e sociais foi Jacobo Arenas 

(SÁNCHEZ, 1990, p.20).  

 A educação oferecida pelas FARCs preenchia a lacuna deixada pelo abandono 

intelectual das populações camponeses desde a independência do país. Ali, longe dos grandes 

colégios de aplicação das ideias pedagógicas modernas importadas dos EUA e da Europa nas 

cidades, camponeses, sem distinção de raça, sexo e idade, eram tratados como iguais e 

importantes membros do projeto de revolução pelo conhecimento e pela consciência. Este 

aporte educacional, que pretendia pela primeira vez tomar o camponês e a camponesa como 

protagonistas do projeto de civilização colombiana, levou ao crescimento da guerrilha. Neste 

momento, como iremos discutir com maior profundidade no terceiro capítulo, a principal 

motivação para aderir à guerrilha é a afinidade ideológica. A geração de colombianos que 

tomaram a luta armada como opção política nos anos 1970 o fizeram, em sua maioria, por 

amor ao projeto revolucionário. 

 As FARCs pregavam a igualdade entre todos os membros da guerrilha, incentivando a 

participação de colombianos e colombianas que haviam sido sistematicamente excluídos 

(mulheres, negros, indígenas, mestiços e analfabetos). Contudo, na prática, as relações de 

poder dentro da guerrilha reproduziam as hierarquias de classe, raça e gênero que moldavam 

os comportamentos na sociedade colombiana daquele momento. As ideias revolucionárias, 

replicadas para a massa camponesa, eram importadas por uma elite socialista da experiência 

política europeia, mantendo a divisão do trabalho intelectual que conformava a sociedade 

colombiana. Uma vez mais, não seria autorizado à sociedade colombiana imaginar a si mesma 

para além dos limites de um projeto político de poder importado. Embora Jacobo Arenas 

partilhasse o cotidiano do acampamento guerrilheiro, vestisse-se como os companheiros de 

guerrilha e lutasse ao lado deles, detinha o monopólio sobre a “verdade” socialista, 

delimitando o caminho que conduziria os colombianos e colombianas à superação das 

desigualdades e da violência. O capitalismo, no seu discurso, era fonte de toda forma de 

hierarquia. Deste modo, semelhante ao que haviam feito os independentistas, a guerrilha 
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convocou os colombianos e colombianas a submeterem seus corpos a uma causa que prometia 

romper com as estruturas que autorizavam a exclusão política e social da maioria dos 

colombianos.   

 O crescimento militar e ideológico dos grupos guerrilheiros levou à fragmentação da 

luta socialista. Apesar dos inimigos comuns, o capitalismo, a ingerência norte-americana e a 

Frente Nacional, as guerrilhas marxistas não alcançaram agir em nome de um projeto de 

poder único. As lideranças guerrilheiras não tardaram em expressar diferenças que 

continuavam a serem traduzidas a partir de ideias políticas exteriores à experiência 

colombiana. As FARCs, grupo guerrilheiro hegemônico, se autorrepresentavam como a 

expressão da internacional comunista, o braço colombiano do regime soviético. O EPL 

(Exército Popular de Liberação) tomava as diretrizes do comunismo chinês como fonte de 

legitimação. O ELN
31

 (Exército de Libertação Nacional), por sua vez, se apresentava como 

um grupo alinhado ao governo revolucionário cubano. Na prática, tais diferenças serviam para 

fomentar o apoio em termos de recursos e treinamento das guerrilhas colombianas pelos 

regimes comunistas. Isto é, as diferenças ideológicas foram potencializadas para justificar a 

luta pelo controle de mentes e corpos no campo colombiano. 

 As tensões políticas e sociais no campo alcançaram o espaço das cidades mais uma 

vez, ainda que em menor intensidade do que no campo. O espaço privilegiado de reflexão e 

crítica socialista na Colômbia era a Universidade Nacional, do qual falaremos com mais 

detalhes no próximo capítulo quando da análise da participação de María Eugenia Vásquez na 

luta guerrilheira. Diferente do que ocorria no campo, a luta guerrilheira nas cidades se ligou 

mais diretamente ao embate político oficial. A principal guerrilha citadina, o M-19, se formou 

a partir da repressão de um projeto político alternativo à Frente Nacional, idealizado pelo ex-

presidente Rojas Pinilla. A ANAPO (Aliança Nacional Popular), um partido fundado em 

1961, participou das eleições presidenciais de 1970, quando a aliança entre liberais e 

conservadores já começava a enfraquecer (PÉCAUT, 2006, p.99). 
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 Grupo formado por estudantes egressos de universidades cubanas e por padres pertencentes ao movimento 

“Teologia da Libertação”. O principal líder deste grupo foi o carismático padre Camilo Torres, assassinado em 

fevereiro de 1966, que continuou a inspirar a guerrilha mesmo depois de sua morte. “Específicamente para el 

ELN el ingreso de Camilo Torres reforzó la legitimidad de su lucha de cara al país y le dio unidad y estabilidad 

al proyecto político-militar” (CASTRO, 2005, p.140). 
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 As eleições presidenciais, em que Rojas Pinilla concorreu como candidato da 

ANAPO, ocorreram em 19 de abril de 1970. Neste pleito, foi declarado vencedor por uma 

mínima vantagem o candidato Misael Pastrana, da Frente Nacional. O resultado não foi aceito 

pela ANAPO, que pediu recontagem de votos (PÉCAUT, 2006, p.107). Após inúmeros 

atrasos, Misael Pastrana foi confirmado como vencedor e militantes da ANAPO denunciaram 

as eleições como uma fraude, rompendo com o sistema político legal e fundando o 

movimento Movimento 19 de Abril (M-19). Neste momento, as guerrilhas no campo 

defendiam um projeto de expansão, que incluía romper os muros das cidades. O principal 

líder do M-19 era um egresso guerrilheiro das FARCs, Jaime Bateman Cayón. Os sindicatos e 

as universidades (os grupos denominados Juventude Comunista) seriam os principais espaços 

de recrutamento do M-19: 

Hasta la universidad había llegado avivando hogueras el viento de la revolución. El 

triunfo de la guerrilla cubana y la experiencia de mayo del 68 en París influían el 

pensamento de los jóvenes de los años setenta. Era una generación que 

simultáneamente deseaba acabar con la guerra del Vietnan y cambiar el mundo a 

través de la guerra revolucionaria, practicar el amor libre y construir utopías posibles 

en el sur de América, romper con el continuismo político y proponer otras 

ideologias, recomponer el orden social para hacer realidad una sociedade más 

equitativa. Era una juventud que se sentía atraída por los proyectos colectivos y que 

jugó a parecerse a los ídolos de ese tempo (VÁSQUEZ, 2006, p.79). 

  O testemunho de María Eugenia Vásquez revela um caráter importante da adesão 

guerrilheira nas cidades. No campo, o contexto de violência e exclusão era uma experiência 

cotidiana, que atravessava todas as dimensões da vida camponesa. Nas cidades, a causa 

revolucionária era uma narrativa romântica a qual aderiam os jovens ávidos por oferecer um 

sentido social à sua vida. A juventude socialista, deste modo, era uma construção social de um 

tempo histórico que serviu para reforçar o projeto de poder de grupos políticos contrários ao 

sistema político elitista e violento. Isto não significa dizer que não houvesse honestidade e 

sacrifício na participação da juventude citadina nestes movimentos. A maioria dos jovens que 

aderiu à luta armada teve um alto preço social e pessoal a pagar, como veremos por ocasião 

da análise do testemunho de María Eugenia Vásquez. Contudo, tal adesão representava uma 

escolha para os jovens universitários, diferente do que ocorria com a maioria dos camponeses 

para quem a guerrilha era a única possibilidade de sobrevivência no contexto em que viviam. 

 O M-19 era um grupo bem mais modesto em termos de armamentos e número de 

participantes se comparado às FARCs e ao ELN. Contudo, por atuarem no espaço da cidade e 
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por praticarem atos de grande valor simbólico, inclusive usando a mídia para promover a sua 

causa, tornaram-se rapidamente conhecidos pela opinião pública e alvos diretos da política de 

segurança anticomunista do governo colombiano. Entre os atos de maior repercussão do M-

19, podemos citar: o roubo da espada de Simón Bolívar de um museu de Bogotá (1974); o 

sequestro e a execução de José Raquel Mercado
32

, presidente do sindicato Confederação dos 

Trabalhadores da Colômbia (1976); a ocupação do museu de Jorge Eliécer Gaitán (1978); a 

tomada da embaixada da Nicarágua (1978); a ocupação de uma emissora de TV em Bogotá e 

de um jornal do departamento del Valle (1978/1979), além de diversas incursões para roubo 

de armas em prédios do exército e da polícia.
33

  

 O M-19 se tornou, assim, bastante conhecido na Colômbia. Para promover sua política 

de segurança, o presidente Julio César Turbay, em 1978, tomou os membros do M-19 como 

principais alvos do “Estatuto de Segurança Nacional”. Este era um programa que pretendia 

endurecer a repressão ao comunismo, suspendendo garantias constitucionais aos guerrilheiros 

e fortalecendo os grupos paramilitares que já começavam a se organizar no campo
34

. Foi um 

momento de confronto direto e violento entre as forças de segurança e os membros do M-19, 

com importantes baixas no movimento e uma degradação de sua imagem pública: 

En la lucha contrainsurgente se profundizaron medidas que habían sido tomadas ya 

desde López Michelsen, y que bajo Turbay se redondearon y vinieron a tomar la 

forma del inicuo Estatuto de Seguridad, según el cual se aumentaban las penas para 

los delitos políticos, se penalizaban actividades que antes no lo estaban, se 

delegaban nuevas atribuciones a los mandos médios y bajos del aparato militar sobre 

la población civil. Es decir que el aparato legal y el judicial se volvieron más 

autoritarios, menos permisivos y la ilegalidad de los miles de torturas y 

desapariciones se volvieron rutina en los métodos de investigación, allanamientos e 

interrogación por parte de la Fuerza Pública (CASTRO, 2005, p.129). 

 Diante da intensificação da violência, Belisario Betancur, eleito em 1982, propôs uma 

Lei de Anistia para os guerrilheiros que depusessem as armas. De acordo com Pécaut (2006), 

tal iniciativa, paradoxalmente, bloquearia ainda mais os canais de diálogo entre governo e 

guerrilhas. A lei serviu para acalmar as críticas internas e externas acerca da violação de 

direitos humanos por parte do governo colombiano. Por outro lado, sedimentou a existência 
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 Acusado de trair a causa trabalhista nas negociações com o governo.  
33

 Informações obtidas da cronologia dos atos do M-19 por María Eugenia Vásquez. 
34

 Destaque-se o grupo paramilitar conhecido como “Muerte a Secuestradores” (MAS), que já disputava no final 

da década de 1970 os territórios de cultivo de coca e amapola com as guerrilhas no campo, perseguindo os 

“subversivos” que ameaçavam a ordem social colombiana. A maioria destes grupos era integrada por jovens 

egressos das instituições militares, treinados para odiar e caçar guerrilheiros (SANFORD, 2003, p.64). 
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de duas políticas paralelas de contenção das guerrilhas.  A primeira, legal, se realizava no 

marco dos acordos internacionais de direitos humanos e previa a incorporação dos insurgentes 

à vida civil. A segunda, não oficial, se converteria em uma “guerra suja”, em que forças 

paramilitares, egressas de instituições militares e apoiadas por políticos, promoveriam o terror 

nas comunidades acusadas de colaborar com as guerrilhas. “Al establecer una amnistía sin 

condiciones, no se presta para nuevas negociaciones y hace reposar sin equívocos la 

responsabilidad de una eventual continuación de los combates a los guerrilleros (PÉCAUT, 

2006, p.306). 

 Neste contexto, os principais grupos guerrilheiros aceitaram negociar com o governo 

na década de 1980, embora mantivessem a postura crítica quanto ao avanço do 

paramilitarismo (CASTRO, 2005, p.104). Principalmente as FARCs ingressaram no jogo 

duplo proposto pelo governo. A guerrilha assinou um acordo de cessar fogo, em 1984, com o 

governo Betancur. Como resultado deste processo, foi fundado o partido político União 

Patriótica, que participou das eleições de 1986. Simultaneamente, as FARCs definiram uma 

postura mais agressiva no campo, flexibilizando seu código ético, para ingressar na semântica 

do terror inaugurada pelos paramilitares, que incluía massacres de comunidades, sequestros, 

expropriações e controle do negócio das drogas. A falência do processo de negociação foi 

decretada pela política não oficial de extermínio de integrantes da União Patriótica, fechando 

os canais de diálogo entre governo e guerrilha. “Las cifras son elocuentes: a fines de 1986, la 

UP ha sido víctima de 300 asesinatos, entre los cuales figuran un senador, un representante, 

un diputado, veinte concejales y algunos dirigentes prestigiosos” (PÉCAUT, 2006, p.333).  

 O processo de negociação entre governo colombiano e M-19 durante a década de 1980 

foi mais difícil. O grupo aceitou eventualmente alguma trégua no confronto direto com o 

exército, mas manteve a postura crítica quanto ao acordo proposto pelo governo de Betancur. 

Apenas a partir de 1986, o M-19 mostrou uma maior inclinação para integrar o sistema 

político legal. O grupo promoveu a aproximação entre os grupos guerrilheiros menores, 

criando a “Coordinadora Nacional Guerrillera”. Durante o processo constituinte, o grupo 

decidiu abandonar definitivamente a luta armada. O ato de entregas de armas e de 

reincorporação à vida civil se realizou em março de 1990. 
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 No próximo capítulo, contaremos esta história a partir da vivência íntima e pessoal de 

María Eugenia Vásquez, uma guerrilheira do grupo M-19. Neste sentido, atravessaremos estas 

narrativas públicas acima descritas com as experiências subjetivas de uma mulher que ousou 

romper com os limites do feminino em seu tempo. Este exercício nos permite, de forma não 

linear e fragmentada, frequentar o lugar não comum das interseções entre os significados 

privados e públicos atribuídos ao sujeito político colombiano. Entre rupturas e continuidades, 

entre presenças e ausências, entre o corpo e ideia, entre o real e a representação, 

percorreremos o caminho de elaboração da experiência guerrilheira. 
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4. A MEMÓRIA DA COLÔMBIA ESCRITA POR MARÍA EUGENIA 

VÁSQUEZ: 

Escrito para No Morir é uma escrita da memória. María Eugenia Vásquez narra no 

presente experiências de um passado que apenas pode ser elaborado no processo de 

escrever. O ato de narrar é desencadeado pela necessidade de contar, simultaneamente, a 

história de uma mulher, de um grupo insurgente, de um país latino-americano, atravessada 

pela dinâmica de violência. “Mi pasado se parecía a los caminos del país, donde una o 

varias cruces en cada recodo dejan constancia de la muerte” (VÁSQUEZ, 2006, p.19). 

María Eugenia Vásquez compara o processo de reconstrução da memória à confecção 

de um tecido, em que fios isolados vão ganhando forma e cor a partir da interseção entre 

as partes. Contudo, a narradora admite a incapacidade de construção de uma memória que 

espelhe de forma total o vivido. Neste sentido, o narrado não pretende se confundir com o 

empírico, mas abrir novas possibilidades de significação de experiências passadas 

fundamentais para a reconstrução da identidade individual, social e política: 

Mi relato no constituye un todo homogéneo; por el contrario, presenta vacíos, 

rupturas y descontinuidades propias de la dinámica entre olvido y recuerdo, de las 

texturas de la vida, de las contradicciones conmigo misma y con la intencionalidad 

de la memoria que iba elaborando (VÁSQUEZ, 2006, p.19).  

      O interesse de Vásquez transcende a narrativa de frustrações individuais em um contexto 

opressivo. Sua proposta é narrar as complexidades do sentir e do agir da mulher colombiana 

enquanto coletivo social. Ao publicar seu testemunho, María Eugenia busca autorizar seu 

discurso através da empatia com o leitor/coautor, o que Hugo Achugar chama de 

“interpelação ideológica”. “Interpelación ocurre sólo y cuando el individuo constituido en 

sujeto reconoce el testimonio como parte de un discurso autorizado por la institución o 

instituciones vinculadas al discurso con quien él o ella, a nivel individual y en tanto ‘kindly 

readers’, se identifica” (ACHUGAR, 1992, p.66). Isto significa dizer que o leitor interage 

com María Eugenia na construção do sentido do testemunho, que ultrapassa a história 

particular de um indivíduo para tornar-se enunciado de um grupo de pessoas. Tal enunciado 

desafia coletivamente o sentido comum da experiência histórica, inaugurando novas 

perspectivas sobre a Colômbia nas últimas décadas do século XX.  
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A memória que analisamos tem gênero. Escreve-se no feminino. Não apenas por ser a 

narrativa de uma mulher, mas por desafiar as representações hegemônicas de feminilidade e 

masculinidade na sociedade colombiana. Como discutimos nos capítulos anteriores, a 

“República” dos homens brancos, urbanos e letrados se consolidou em mais de 150 anos de 

guerras, nas quais colombianos mataram colombianos em nome da civilização. As fronteiras 

simbólicas, territórios de pertencimento e de autorrealização, limitaram oportunidades e 

autorizaram a violência contra identidades subalternas. A posição da narradora, neste 

contexto, é híbrida. Ao longo da narrativa, María Eugenia apresenta caminhos, nem sempre 

intencionais, de transgressão das expectativas sociais que pretendiam moldar a identidade de 

uma jovem mulher urbana de classe média. O desejo de transgredir, contudo, interage também 

com a reprodução dos valores dominantes naquele contexto histórico.  

A educação dada a uma menina de classe média garante o passaporte de Vásquez para a 

“cidade letrada”. Os colégios tradicionais que frequenta permitem-lhe conhecimento do 

código linguístico dominante. Embora os conteúdos sejam filtrados por questões de gênero e 

religião, diferente da maioria das mulheres que testemunharam na América Latina, María 

Eugenia recebe as ferramentas para representar a si mesma, questionando seu lugar na 

“república dos letrados”, ainda que dentro dos limites do letramento. A narradora, íntima do 

espaço acadêmico, adere, por reconhecimento, ao pensamento e à ação revolucionária. É uma 

frequentadora legítima do círculo de escritores da Colômbia.  

Ao abandonar a luta guerrilheira e voltar à universidade para concluir o curso 

interrompido pela guerra, María Eugenia elabora sua subjetividade através da escrita 

acadêmica, realizando sua tese de graduação em forma de testemunho.  Entretanto, esta 

participação é condicionada à aprovação de pares mais competentes, como os professores 

Luís Guillermo Vasco e Jaime Arocha. Nos diálogos com eles, encontra o apoio para escrever 

sobre sua vida e aprende os limites da narração autobiográfica. Teoriza sobre o ato de 

recordar, ligando sua memória ao sonho juvenil de uma geração:  

Cuento una vida anónima que relaciona una época, una sociedad percibida desde el 

mundo de la Universidad Nacional, una opción juvenil, las costumbres y los 

aprendizajes dentro de un grupo guerrillero urbano, el ser mujer en un mundo 

eminentemente masculino como el de los ejércitos, la resistencia en el cárcel y las 

incertidumbres del retorno a la vida civil (VÁSQUEZ, 2006, p.17).    
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A narrativa de María Eugenia Vásquez é, assim, uma tentativa de afirmar sua identidade 

como sujeito coletivo. Trata-se de um lugar importante para discutir a dimensão de gênero 

que conforma o espaço político colombiano, especialmente a experiência da guerra. Esta 

memória crítica se constrói no enfrentamento honesto dos traumas da história. A identidade 

dilacerada pelas experiências de culpa e de morte se recompõe no compromisso ético com o 

ato de lembrar. É neste espaço incerto, de busca do sentido de uma subjetividade nômade e 

incompleta, que seguimos nas próximas linhas: 

Las memorias oficiales manejan el olvido para ocultar a personas o sectores sociales 

e imponer su versión legitimadora. Pero desde los excluidos también se construyen 

memorias que interpelan las diversas formas del poder (...). La memoria rescata del 

pasado las huellas de identidad que necesita en función del presente: allí reside su 

potencial de cambio. Yo sentí que renacía mientras escribía mi vida, fue como 

dibujarme para otros (VÁSQUEZ, 2006, p.21-22). 

 

4.1. Aprendendo a ser menina – ideias sobre o masculino e o feminino na 

infância de María Eugenia Vásquez: 

O primeiro contato de María Eugenia Vásquez com a masculinidade hegemônica se dá 

pela ausência. A memória do pai que a abandona ainda no ventre de sua mãe não é mais que 

uma fotografia. O pai escolhe o irmão, a quem leva para um espaço de afeto proibido a María 

Eugenia. “Yo crecí añorando un hermano como cómplice para toda la vida y Danielvásquez, 

como le decían, fue un papá de retrato, siempre ausente” (VÁSQUEZ, 2006, p.27). María 

Eugenia, criança sem pai, aprende, ainda muito cedo, as diferenças entre homens e mulheres. 

As referências masculinas de sua primeira infância são o avô e os tios, a quem María Eugenia 

se refere como sérios e eloquentes: 

Papá Marcos era un colono huilense quen llegó hasta el Valle del Cauca para fundar 

familia y propiedad. Siete mujeres y un varón acompañaron la existencia de los 

viejos. Luego de trabajar administrando tierras de los Eder, el abuelo adquirió la 

suya y se dedicó a levantarla a golpes de machete. Logró hacerse a un buen fundo, 

porque los hijos buscaron su vida en la creciente ciudad. La finca sostenía la 

economía familiar, aportaba produtos comestibles y dinero obtenido con la venta de 

madera (VÁSQUEZ, 2006, p.31-32).      

A descrição que María Eugenia Vásquez faz de seu avô nos remete à representação 

dominante do homem camponês: corajoso, trabalhador e empreendedor. A propriedade da 

terra e os benefícios do trabalho são exclusivamente atribuídos ao “chefe de família”. O 

sucesso da família é medido pela sua capacidade de prover. María Eugenia expressa sua 
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admiração pelo avô nos passeios no sítio, em que aprendia sobre as coisas simples e belas do 

campo. “El abuelo conducía mis pasos, mi olfato, mi vista, entrenaba mi sensibilidad” 

(VÁSQUEZ, 2006, p.33). O afeto pela avó, por sua vez, se traduz nas suas qualidades na 

cozinha, bem como na sua capacidade de proteger, de cuidar e de transmitir a tradição: “con 

el desayuno, Mamá María nos preparaba un avío con carne seca, arepa, huevo duro, bocadillo 

y guarapo Dulce” (VÁSQUEZ, 2006, p.32). 

As fronteiras entre o masculino e o feminino se consolidam também no convívio com 

as outras crianças. O processo de socialização de meninas e meninos é distinto, dificultando o 

reconhecimento entre os sexos. Meninos e meninas aprendem, na casa e na rua, que 

pertencem a mundos diferentes No relato de María Eugenia Vásquez, as identidades de 

gênero são moldadas através de performances, em uma brincadeira de teatro e cinema, em que 

os modelos de feminilidade e masculinidade são internalizados. Para cruzar as fronteiras 

estritas do feminino, indo além do papel que lhe cabe como menina, María Eugenia entende 

que deve se sacrificar: 

Yo andaba con cuatro primos y dos primas. A las mujeres, los muchachos nos 

habían aceptado en sus juegos después de mucho rogar y de admitir sus condiciones. 

La iniciativa de las actividades la tenía casi siempre Beto, dos años mayor. Nosotras 

deberíamos tener unos ocho años. Con él hacíamos cine proyectando sombras en la 

pared, fabricábamos extrañas armas para matar arañas, coleccionábamos mariposas, 

hacíamos cirugía a las muñecas y realizábamos incursiones en el bosque para vivir 

las aventuras de Tarzán y Jane o las histórias de príncipes y princesas. A las niñas 

siempre nos tocaba el papel de esposas o esclavas. Si queríamos algo diferente, nos 

tocaba ganarnos la posibilidad aceptando toda clase de desafios (...). En una ocasión 

mataron un gorrión, extrajeron su corazón y tuve que comérmelo aún caliente 

porque, según Beto, los guerreros necesitaban la sangre de sus víctimas para ser 

valientes y yo queria demostrar un valor (VÁSQUEZ, 2006, p.38-39).  

 María Eugenia Vásquez, assim, vivencia experiências que a tornam parte do mundo 

feminino esperado para o seu tempo e seu espaço. Desse modo, suas ações são limitadas pelas 

impossibilidades de ser e agir definidas na assimétrica relação que estabelece com os homens 

a sua volta. Tais construções dominantes de gênero são ainda mais acentuadas na relação com 

o segundo marido de sua mãe, um capitão de polícia. Ali, a narradora tem contato, pela 

primeira vez, com os valores que moldam a ética guerreira, com a qual se identificará anos 

mais tarde. O herói bélico, representado por seu padrasto, é aquele capaz de proteger as 

vítimas vulneráveis da violência inimiga. É o guerreiro justo, dotado de qualidades como 
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coragem, força e entrega, capaz de sacrificar seus interesses pessoais em nome da proteção 

dos justos ameaçados:  

Cuando el general Rojas Pinilla dio el golpe de Estado en 1953, las regiones donde 

el conflicto era más agudo fueron militarizadas con la idea de pacificarlas (...). 

Sonaban ráfagas de disparos a cualquier hora del día o de la noche. En las calles de 

Sevilla charcos de sangre evidenciaban la muerte. Las bajas de ambos bandos se 

cantaban en público como se hace en las jugadas de billar. La gente comentaba de 

manera natural que los pájaros habían matado a fulano anoche o que la chusma le 

había dado a mengano. Mi padrastro andaba con guardaespaldas, dormía con su 

revólver bajo la almohada y permanecía medio ebrio para hacerse el loco frente a las 

amenazas de muerte (VÁSQUEZ, 2006, p.40).  

 María Eugenia Vásquez, através de sua narrativa, expressa sua admiração pela luta 

armada. Reconhece-se diferente da maioria das mulheres por seu amor ao manuseio de armas. 

Sua identidade guerreira, deste modo, nos é apresentada como um traço inato da narradora, 

uma característica pessoal que a separa das demais mulheres colombianas. Este lugar 

indefinido entre o feminino esperado e o masculino admirado atravessa toda a narrativa de 

María Eugenia Vásquez.  Seu autorretrato é o da caçadora Diana
35

, aquela que concilia seu 

instinto guerreiro e as referências éticas que justificam o amor às armas e à morte: 

Pero la cacería representaba para mí una contradicción, me rompía el alma ver un 

animal herido. Prefería que los mataran de un solo tiro (...). Yo era la única niña en 

el grupo de cazadores, casi todos militares activos o en retiro. Ellos no llevaban a 

sus hijos ni a sus esposas a la jornada de caza, la excepción éramos mamá y yo. Las 

demás famílias nos esperaban en un club campestre. Me inicié como cazadora 

ayudándolos a limpiar las escopetas, luego entrenaba a los perros para que cobraran 

la presa, hasta que un día disparé a un pájaro que estaba parado en una rama y lo 

maté. El grupo me consideró lista como aprendiz. Tenía unos diez años 

(VÁSQUEZ, 2006, p.41).    

 Ao relatar sua infância, María Eugenia Vásquez reconhece sua admiração pelo mundo 

dos homens, que considera superior. Fala com orgulho de sua relação com o avô e com o 

padrasto, contando-nos como era superior a muitos varões nos jogos masculinos. Caça, monta 

a cavalo, atirava e ama o lugar público em contraposição à casa privada. “El hombre se 

realizaba conmigo, me ponía como comparación para burlarse de los hijos de sus amigos” 

(VÁSQUEZ, 2006, p. 42). Seu mundo de realização não é o da intimidade e do melindre da 

casa burguesa, mas da destreza, da força e da coragem do lugar público. Percebemos, assim, 

na parte inicial da narrativa, que concentra as memórias de infância, um esforço consciente de 
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 Referência ao mito de Diana, deusa caçadora, que incorpora características ambíguas dos ambientes selvagens, 

simultaneamente espaços de destruição e de reprodução (BRUNEL, 1988; CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1999).  
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Vásquez de nos convencer de que optou por uma socialização masculina. A narradora, como 

uma observadora crítica de sua experiência, justifica com distanciamento e racionalismo sua 

posição como “guerreira justa”. Mais adiante no testemunho, este distanciamento entre o 

contar e a experiência se torna menos presente e a narradora enfrenta com menos defesas as 

contradições do lugar incerto entre o masculino e entre o feminino. 

 O período de adolescência representa, na narrativa de María Eugenia Vásquez, uma 

continuidade com a experiência de resistência ao feminino tradicional da infância. A 

narradora conta seu espírito rebelde, que confronta os mecanismos de disciplinamento do 

feminino nos colégios católicos. Sua simpatia pela causa revolucionária é despertada neste 

período pelo teatro. Neste sentido, Vásquez reproduz a ideia de que sua identidade como 

guerrilheira se constitui como um ato performático
36

; ou seja, através da experiência lúdica de 

travestir seu corpo do outro, desafiando os mecanismos de socialização no espaço em que 

vive: 

La afición al teatro me mostró nuevos escenarios. Un día llegó al colegio Armando 

Guerrero, estudiante de Derecho en la Universidad de Nariño. Nos propuso armar un 

grupo de teatro y la idea nos entusiamó. Al poco tiempo, ocho muchachas 

conformamos Las Euménides. Armando era nuestro director con la asistencia de  

Álvaro Velasco, ambos militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista, 

PCCML. Montamos La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca. Ésa fue la llave 

para que otra puerta del mundo se abriera. La sensibilidad social cultivada por mi 

madre y afirmada por las monjas, una rebeldía de adolescente que no sabía por 

dónde saltar, lecturas nuevas sobre la Guerra Civil Española, el periódico Frente 

Unido, que dirigía Camilo Torres, y nuevas opciones de acción social, nos 

cambiaron la vida (VÁSQUEZ, 2006, p. 51-52).  

 O teatro, mais uma vez aludido por Vásquez, nos permite entender a excepcionalidade 

das ideias revolucionárias em contrapartida à norma centrada na preparação das mulheres para 

a vida privada. A alegoria, a suspensão da norma no tempo da peça de teatro, é uma 

concessão do poder que pretende reafirmar as fronteiras entre as possibilidades e os limites do 

ser feminino. A menção de María Eugenia Vásquez à peça A Casa de Bernarda Alba
37

 não é 

                                                           
36

 Aqui nos referimos às ideias desenvolvidas por Judith Butler acerca dos mecanismos de construção dos 

significados atribuídos ao corpo feminino e masculino, que se tornam condições normativas para a produção de 

sujeitos, que apenas podem se afirmar no reconhecimento mútuo. Ver da autora Bodies that Matter, Gender 

Trouble, Precarious Life e Frames of War. 
37

 Peça de García Lorca sobre, escrita em 1936, que narra a saga de uma família tradicional do interior da 

Espanha, nos tempos da Guerra Civil. A família composta apenas por mulheres é comandada com mãos de ferro 

por Bernarda Alba, uma viúva, que representa a Espanha pré-moderna, reprodutora de um código moral estrito, 

centrado na domesticação do feminino e na sua obediência às instituições de poder dominantes.   
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ocasional. A experiência de resistência de um grupo de jovens meninas à tirania da matriarca, 

que representa o conservadorismo católico e o autoritarismo franquista, faz referência ao 

despertar do espírito revolucionário na menina rebelde. 

O exercício continuado de transgressão das normas vigentes pelo teatro trazia o perigo 

das máscaras efêmeras do ato de representar se tornarem a fantasia principal da subjetividade 

das jovens mulheres. O encantamento pela causa revolucionária é potencializado pela entrada 

de María Eugenia Vásquez na Universidad Nacional de Colombia. Neste espaço, a narradora 

toma contato com a estética revolucionária, a qual submeteria seu corpo. A partir deste 

momento, Vásquez internaliza e projeta uma maneira de se apresentar no mundo que 

representa o esforço para romper com o tradicionalismo do mundo católico de sua educação. 

A vivência revolucionária deixa, ali, de ser uma brincadeira juvenil para tornar-se uma forma 

privilegiada e perigosa de interagir com o mundo para fora da casa e da universidade.  

 Embora a narradora expresse conscientemente o desejo de convencer seu interlocutor 

de que sua participação na luta armada foi uma escolha individual, é recorrente a presença de 

uma figura masculina que condiciona sua sedução pelo lugar do masculino guerreiro. São o 

padrasto policial na infância, os professores de teatro militantes do Partido Comunista no 

colégio, e, na universidade, os professores socialistas e os colegas da esquerda radical que 

determinam os limites de sua aprovação. Diante de todos, María Eugenia busca 

reconhecimento e admiração, ajustando sua imagem, submetendo seu corpo às expectativas 

masculinas. Não basta, assim, que Vásquez compreenda e reproduza as ideias que dão sentido 

à causa guerrilheira, mas torna-se indispensável que ela se pareça a uma mulher engajada. 

Para convencer como estudante comprometida com a revolução, busca apagar os vestígios da 

feminilidade dominante de sua figura pública, permitindo-se assimilar a disciplina dos grupos 

revolucionários sobre o corpo feminino:  

Cuando llegué a la Nacional todavía traía la coquetería de la adolescencia y esas 

ganas de agradar  que me hacían dedicar todas las mañanas media hora al arreglo de 

los ojos con pintada de colita y tres clases de sombras sobre el párpado superior y 

otro tanto a escoger la minifalda y los collares de chaquiras que me pondría. 

Siempre llegaba tarde a la primera hora de clase. Un día alguién me preguntó con 

sorna: - Compañera, usted vino aquí a conseguir marido o a hacer la revolución? 

Indignada, decidí dejar muy claro mi vocación revolucionaria. No me pinté más, 

cambié la minifalda por un bluyín de bota ancha que se me pegó al cuerpo de tanto 

usarlo y mis botas de mosquetera hasta la rodilla por unas botas pastusas de amarrar. 

Sólo conserve mis collares de chaquiras (VÁSQUEZ, 2006, p.68).  
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A ética revolucionária encontra eco, assim, no sonho juvenil de grandeza. O impulso 

da juventude em se tornar parte da “História”, do projeto nacional colombiano, se sobrepõe à 

convicção amadurecida pelo conhecimento teórico e pela experiência. Os guerrilheiros, que já 

alcançam fama nos centros urbanos, substituem os ídolos burgueses dos anos 1970, dando 

sentido social à ação dos jovens universitários. Para tornar-se sujeito, neste contexto, há que 

se submeter à identidade coletiva, aderir ao grupo, parecer-se com os grandes heróis da 

resistência guerrilheira. Pertencer ao mais radical entre os grupos juvenis dá à María Eugenia 

Vásquez a segurança de engajar-se com “o belo”, com o “correto” e com o “justo”. Não existe 

dúvida, neste momento, que na guerrilha reside a virtude que buscava desde sua infância: 

Él mismo me preparó una cama; sólo entonces dijo que al día siguiente me iba 

presentar a un hombre que había estado en las FARC y con la guerrilla de Douglas 

Bravo en Venezuela (...) La emoción casi no me deja conciliar el sueño, se acercaba 

un gran acontecimiento: conocería a un guerrillero de carne y hueso (...). Yo lo 

observaba curiosa. Buscaba en sus brazos las cicatrices del monte. Tal vez esperaba 

verlo cruzado de heridas como si cada batalla la hubiera librado con un tigre (...). La 

imagen del primer guerrillero que conocí quedó como fotografiada en mi memoria. 

Iván Marino, su sonrisa y la camisa azul. Fue mi encuentro con la guerrilla, la 

ceremonia inicial, el acercamiento (...). Había tenido el tiempo de construir una 

imagen a la que quería ajustar mis actos. Uma referencia de honradez, entrega, 

fuerza de voluntad, valentia y, por supuesto, heroísmo (VÁSQUEZ, 2006, p.82-83). 

 A narrativa, neste momento, reafirma a tentativa de controle dos significados 

produzidos. O tom de autojustificação atravessa as primeiras cem páginas do testemunho. A 

narradora parece selecionar os eventos que conduzem a uma leitura sem tropeços e desvios, 

corroborada pela exaustiva menção a pessoas (identificadas pelo nome, sobrenome e por suas 

funções) e a fatos históricos documentados nas narrativas oficiais da história da Colômbia. 

Ela tornou-se guerrilheira porque era o melhor que podia ser naquelas circunstâncias, naquele 

tempo. Incomodam-nos, neste ponto, algumas omissões que permitiriam ingressar no espaço 

de conflito em que se constrói a subjetividade de María Eugenia Vásquez. A relação com o 

pai biológico e com a mãe, bem como a sexualidade na infância e na adolescência, por 

exemplo, são não ditos da narrativa. Tais temas são abordados de forma superficial a partir 

uma linguagem controlada, que busca afastar o interlocutor destas experiências. Tentamos 

aqui levantar algumas hipóteses para entender estas estratégias narrativas.  

É necessário ressaltar a preocupação de María Eugenia Vásquez em situar 

historicamente a experiência guerrilheira na Colômbia quando da publicação do livro. Desde a 
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década de 1990 (o testemunho é publicado em primeira edição no ano de 2000), com o fim da 

Guerra Fria, o governo colombiano, apoiado pelos EUA, vem sistematicamente 

desqualificando politicamente os grupos guerrilheiros. Em um primeiro momento, os canais 

de diálogo foram fechados pela caracterização das guerrilhas como grupos criminosos 

(narcoguerrilhas). No final da década, o governo colombiano, replicando a política norte 

americana, passa a classificar os grupos guerrilheiros como terroristas. Deste modo, o esforço 

de Vásquez contribui para reconstruir uma dimensão da memória política da Colômbia que os 

discursos oficiais pretendem apagar, no marco do movimento pela busca da verdade, justiça e 

reparação. María Eugenia, assim, diferencia sua crítica às guerrilhas da postura cínica, 

oportunista e imediatista do governo no tratamento do conflito armado. Neste sentido, a 

narradora pretende, de forma consciente, documentar e reverenciar o sonho genuíno de uma 

geração de colombianos de transformação social. 

La memoria tenía una primera demanda, hilvanar una etnografia, describir las 

maneras de ser, de pensar y de obrar de un conjunto de personas que actuaron contra 

el establecimiento. Creo que, entenderme como parte de una historia y heredera de 

una cultura, le imprimió valor a una actividad como la subversiva socialmente 

satanizada y, simultáneamente, le dio valor a mi vida (VÁSQUEZ, 2006, p.21).     

Por outro lado, como discutimos no primeiro capítulo, o testemunho é um tipo de 

escrita que serve como exercício de elaboração do passado para dar sentido a uma experiência 

presente. No momento em que narra, María Eugenia Vásquez sente-se atormentada pela 

incapacidade de pertencer a um lugar. Percebe-se descolada dos rumos políticos e sociais que 

a Colômbia tomou e busca se reconhecer em um processo histórico comum, capaz de dar 

sentido à experiência de viver no momento em que escreve. Isto é, a motivação para narrar 

surge da necessidade de encontrar-se consigo mesma, de entender seu percurso, para romper 

com o imobilismo das frustrações presentes. Neste sentido, o ato de narrar se aproxima de um 

exercício psicanalítico. No princípio, o analisado entende ser importante sustentar uma 

autoimagem coerente frente ao analista, projetando significados preconcebidos. Conforme o 

processo de análise avança, as máscaras sociais de defesa do ego se tornam menos presentes e 

as contradições do sujeito são mais ressaltadas. A própria María Eugenia Vásquez expressa 

consciência deste movimento na introdução de seu texto:  

Escribir mi vida para otros, examinarla una y otra vez objetivada en el texto, me 

permitió reconocer paulatinamente mi condición social, reconciliar pasado y 

presente, compreender la vida como proceso y rechazar la imposición de un ex – 
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militante y guerrillera – que fracturaba mi identidade; hacer visibles las múltiples 

mujeres que me habitan, aceptar mis miedos, mis debilidades, y aprender a convivir 

con mis amados fantasmas sin que dolieran tanto. Al acercarme y alejarme del 

pasado, pude reflexionar sobre concepciones, prácticas y hábitos aprendidos en las 

tareas conspirativas y, al hacerlo, transformar aquellos que dificultaban mi 

convivencia inmediata (...). Elaborar la memoria autobiográfica implicó repensar mi 

identidade para afrontar un presente hostil lleno de contradicciones entre la realidad 

y la expectativa implícita en el retorno a la vida legal. La memoria actuó como 

fuerza vital, porque pude recuperar lo positivo en medio de tantas perdidas, para 

salir de la tristeza y la incertidumbre en que estaba sumida (VÁSQUEZ, 2006, p.20-

21). 

4.2. O gênero da guerrilha – a jovem María Eugenia Vásquez representando a 

menina rebelde: 

 Ainda na universidade, María Eugenia Vásquez experimenta o abismo entre a utopia 

socialista e as práticas das lideranças de cada um dos grupos. O inimigo comum, o 

capitalismo, não é suficiente para abafar as lutas pelo poder entre os revolucionários. “Era 

cosa de nunca acabar. Cada criterio era una sigla y cada sigla un grupo político distinto que no 

se entendia con los demás. La izquierda universitaria de los setenta se partía en trocitos 

diminutos” (VÁSQUEZ, 2006, p.76). Ao ingressar no grupo guerrilheiro M-19, o jogo 

performático de María Eugenia se torna mais frequente, fundando duas vidas paralelas que se 

alimentam mutuamente. María Eugenia divide seu corpo com Claudia, pseudônimo que deve 

protegê-la no espaço público. Nos primeiros meses como membro do grupo guerrilheiro, a 

rotina (treinamentos, viagens e missões) faz da máscara, outrora efêmera nas brincadeiras de 

teatro na escola, um adorno que condiciona a subjetividade da guerrilheira: 

Y Claudia, la máscara que protegía la conspiradora de la curiosidade de extraños. 

(...). Preservar el secreto era fundamental y para eso se ponía en juego la 

imaginación. Más tarde se convirtió en hábito, porque de él dependían la vida y la 

seguridad de otros. Encubrir, tapar, camuflar, despistar siempre, y hacerlo hasta con 

los más allegados, constituían una de las primeras reglas de la clandestinidad 

(VÁSQUEZ, 2006, p.86).  

O exercício contínuo da violência, inclusive contra pessoas próximas, confirma para 

María Eugenia Vásquez que ser guerrilheira é mais do que um jogo temporário, do qual pode 

facilmente escapar em seus exercícios de imaginação. Aos poucos, a jovem guerrilheira 

percebe que participar de uma guerra implica sacrifícios para os quais não havia se preparado. 

Nos primeiros meses, atuando no serviço de inteligência, consegue manter algum 

distanciamento dos atos violentos. Como resultado dos serviços de informante, ganha a arma 
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que confirma sua aprovação como membro da guerrilha. A arma é, assim, o passaporte 

definitivo para incorporar a identidade violenta da guerrilheira: 

Arma y seudónimo se constituían en dos elementos simbólicos claves en la 

iniciación (...). Tomé el arma, la puse en mi bolso y me dirigí al cuarto donde residía 

en la universidad. No había nadie. Comencé a limpiarla con verdadero cariño. 

Cuando terminé, puse las balas en el tambor y monté el gatillo. Sabía que esa era la 

posición imediatamente anterior al disparo. Aún me causaba cierto temor montar un 

arma cargada. De pronto, alguien tocó la puerta. Se me heló la sangre (...). Cerré los 

ojos y oprimí el gatillo. La aguja del arma me rompió la uña. El dolor del machucón 

dejó la sensación de un corazón palpitante en el dedo. Escondí el revólver en un 

cajón bajo la ropa. Abrí la puerta. Era una compañera para invitarme a almorzar. Yo 

tenía ganas de vomitar (VÁSQUEZ, 2006, p.96).    

 Nesta fase inicial de vivência guerrilheira, María Eugenia Vásquez esforça-se para 

consolidar as fronteiras entre a experiência pública e seus anseios privados. De fato, ela julga 

parte da ética revolucionária o sacrifício dos desejos pessoais em nome dos interesses da 

revolução. Dentro do grupo guerrilheiro, mulheres e homens dividem o mesmo espaço social, 

estão submetidos às mesmas estratégias de socialização e vivem a intimidade uns dos outros. 

Tal vivência contradiz as rígidas fronteiras entre o masculino e o feminino experimentadas na 

sociedade colombiana da época. Na casa, nos espaços públicos comuns, nas escolas, e mesmo 

na universidade, o mundo das mulheres e dos homens não se confunde. O contato se 

estabelece através de limites ao convívio e à partilha de interesses, consolidando espaços 

exclusivos de interação para homens e para mulheres. Neste sentido, a proximidade entre 

homens e mulheres na vida guerrilheira oferece ameaças à virtude política que María Eugenia 

Vásquez pretendia cultivar, devendo ser reprimida:  

En dos o tres ocasiones, a él y a mí nos traicionó la piel y los adolescentes que 

teníamos dentro de las botas saltaron sensuales para jugar explorando sensaciones; 

pero se nos quedó en las manos el deseo, nos amamos con la punta de los dedos y 

apenas rozamos los labios despertó el soldado de la causa, nos poseyó la razón y 

abandonamos la posibilidad de enamorarnos por esse rompimento que hacíamos 

entre lo político y lo personal. Yo lo admiraba, pero, sobre todo, lo quería a tal punto 

que si me ponían a escoger entre él y mi compañero, a quien amaba con la fuerza de 

la primera vez, no dudaba en decir que era más importante el Mono que Ramiro. Al 

fin y al cabo, yo creía que primero estaban las cosas de la revolución que las del 

corazón. Un corazón que se abría paso entre la mañana ideológica tratando de 

justificar con teorías su ritmo, su sentir (VÁSQUEZ, 2006, p.98).     

 A linguagem usada por Vásquez para descrever o desejo sexual pelo companheiro de 

guerrilha nos impede uma vez mais de ultrapassar o nível da superfície. A narradora 

responsabiliza a natureza por sensações que não deveriam existir, buscando os lugares 
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comuns exteriores à experiência para mascarar o que não deve ser visto. Inunda a descrição de 

eufemismos e enfeita a linguagem para esconder sua intimidade, fazendo-a passar 

despercebida ou sem choques diante do leitor.  Suas experiências amorosas são apresentadas 

dentro do signo dominante da sexualidade feminina, evitando quaisquer desvios do lugar da 

mulher honesta, recatada e sonhadora. Assim, María Eugenia Vásquez define sua submissão à 

feminilidade tradicional, submetendo seu desejo sexual à ideia de amor romântico que 

sustenta a ordem social burguesa. “Estaba convencida de que sólo el amor abriría las puertas 

de mi sexualidad y entré gozosa en ella. Más que perder la virginidad, gané en sensaciones 

repletas de ternura” (VÁSQUEZ, 2006, p.99). 

Esta identificação com o feminino tradicional é abalada pela indesejada gravidez. Por 

algum tempo, María Eugenia busca conciliar seus serviços de guerrilheira com a gravidez. Em 

algumas ocasiões, até se aproveita da sua condição para obter vantagens em missões do 

grupo. “Tendría unos seis meses de embarazo, porque ya se me notaba la barriga, cuando 

decidimos asaltar la estación de polícia de la calle Cuarenta de Bogotá. Yo formaba parte del 

grupo que iba a facilitar la entrada, porque los policías no desconfiarían de una mujer 

embarazada” (VÁSQUEZ, 2006, p.102). Contudo, o nascimento de seu filho desperta a 

consciência da diferença de gênero que conformava o sonho revolucionário. A rebelde menina 

se percebe cada vez mais próxima da mulher tradicional que rejeitava desde a infância. 

Apesar de formalmente ainda integrar o grupo guerrilheiro, passa a residir em uma casa aos 

moldes burgueses e dedica a maior parte de seu tempo ao cuidado do filho e do marido.  

Mi relación con Ramiro era cada vez más lejana, el peso de los quehaceres recayó en 

mí. El era el intelectual, el que trabajaba, el que hacía política y yo su mujer, la que 

criaba el hijo y lo atendía a él. La división del trabajo no se diferenciaba de la que 

tuvo que asumir mi abuela a comienzos de siglo (VÁSQUEZ, 2006, p.104-105).  

A maternidade é este lugar ambíguo que, ao mesmo tempo, produz e transforma os 

valores sociais que constituem uma sociedade. Ao tornar-se mãe, a mulher adquire um status 

diferenciado frente ao seu meio social. Presume-se que ela, por sua natureza, perceberá como 

secundárias todas as atividades que não estão diretamente vinculadas ao exercício da 

maternidade. Trata-se de um rito importante de passagem, em que o feminino assume sua 

vocação de sacrifício e submissão em nome da transmissão da cultura e da tradição. Algumas 

realizações pessoais e desejos egoístas podem ser autorizados às mulheres, em determinado 
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contexto, em uma sociedade patriarcal. Entretanto, tais concessões são imediatamente 

suspensas quando estas mulheres tornam-se mães. Surge um tácito pacto entre as mães e as 

instituições que controlam a vida social. As mulheres devem desempenhar seu papel de 

protetoras dos filhos da nação no espaço privado, cuidando para manter sua integridade física 

e sua disciplina diante dos valores e comportamentos que a sociedade espera deles. No espaço 

público, é o Estado que deve proteger estes filhos, zelando pela segurança de cada um para a 

sobrevivência de todos. María Eugenia Vásquez aceita o contrato de mãe e renuncia, ainda 

que de forma involuntária, a tomar seus projetos políticos e pessoais como prioritários. 

Aceita, sem a rebeldia dos tempos juvenis, a tarefa que lhe cabe como esposa e mãe. Passa 

por cima da traição do marido em nome da presença paterna ao lado de seu filho e suporta o 

desprezo dos companheiros por sua opinião política: 

Ramiro volvió como a los cuatro meses, pidió disculpas, juró amor e insistió en que 

el niño necesitaba una família. Lo cierto era que su novia había regresado a Estados 

Unidos. Acepté la oferta, porque todavía creía en el argumento de familia como 

soporte en la vida, pero nunca pude perdonar del todo. En ese tiempo Ramiro había 

nucleado a un grupo de amigos suyos en torno a propuestas de estudio y trabajo 

político. Siempre estaban sus compañeros en nuestra casa estudiando y discutiendo, 

aun los fines de semana. A veces me acercaba para oír u opinar, pero ellos ni me 

miraban. Yo les servía el tinto y preparaba la comida. Jamás escuché el más mínimo 

reconocimiento por mis atenciones. Al fin y al cabo, yo sólo era mujer de Ramiro. 

Sabían de mi militancia pero despreciaban la actividad de nuestra organización, la 

consideraban una banda de aventureros irresponsables (VÁSQUEZ, 2006, p.110).    

 Este reconhecimento de que ser mulher impõe limites à realização social e política é o 

fio condutor da reflexão de María Eugenia Vásquez na parte final do testemunho. Entre o 

papel de protetora do sagrado nacional (guerreira revolucionária) e o papel de protetora do 

filho (mãe), María Eugenia define sua preferência pelo primeiro. Contudo, mascara tal 

preferência, afirmando ter se distanciado do filho para protegê-lo de represálias das forças de 

segurança por seu envolvimento com a guerrilha. Uma vez mais, María Eugenia se conforma 

com a leitura dominante que torna incompatíveis o exercício da maternidade e a prática 

guerrilheira. “Me aterraba la idea de que allanaran la casa cuando estuviera mi hijo. Yo podía 

asumir cualquier riesgo, pero el niño no tenía por qué. Decidimos escondernos un tiempo y 

viajamos a una finca en la sabana, aprovechando la Semana Santa” (VÁSQUEZ, 2006, 

p.118). Deste modo, a narradora persiste na ideia de que sua prioridade era cumprir o pacto de 

proteção de seu filho, mesmo que isto, na prática, tenha significado maior liberdade para 

desempenhar sem constrangimentos as funções que lhe cabia no grupo guerrilheiro.   
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O crescimento político do grupo M-19 encanta María Eugenia, que se sente parte de 

um projeto grandioso. É importante parte na engrenagem de uma nova sociedade colombiana, 

que passa pela redução das desigualdades e pela ruptura com os corruptos canais tradicionais 

do fazer política na Colômbia. O sentido de sua vida se constrói na pertinência do sonho 

coletivo de mudança, de forma que sua identidade pessoal se confunde com a identidade do 

grupo do qual participa. É “EME” e isto basta por alguns anos para situá-la no mundo a partir 

da convicção de que representa o “justo” e o “correto”. No convívio com os companheiros de 

guerrilha e com aqueles que se encontram à margem do sistema dominante nos anos 

derradeiros da década de 1970, funda-se a certeza de que há um caminho a seguir e de que o 

destino está cada dia mais próximo: 

No idealizamos el Pueblo más bien tratamos de comprenderlo. Ese pueblo era 

concreto, estaba en los barrios, asistía a las reuniones políticas, hacía parte de las 

redes clientelistas y reforzaba el caudillismo. Con ellos trabajamos, nos 

impacientamos, discutimos, quisemos convertirlos en cuadros revolucionarios, ellos 

nos transformaron en personas más realistas, tuvimos momentos de luna de miel y 

de hastío. El Eme aprendió de esa experiencia, todos aprendimos. Creo que a partir 

de ese momento nuestra concepción de clandestinidad cambió, para el trabajo de 

masas teníamos rostro propio. Comenzamos a movernos entre la gente como pez en 

el agua, con mayor solvencia y menos desconfianza. Encontramos que podíamos 

sumergirnos, pasar desapercibidos, si contábamos con la simpatia de quienes nos 

rodeaban. Y la simpatía se ganaba si participábamos en su cotidianidad, si nos 

sentían cercanos a sus costumbres. Bateman habló de ganarse el corazón de la gente, 

de despertar pasión por la política, nosotros acudimos al afecto como base de la 

confianza. Muchas personas nos apoyaron porque creían en nuestro proyecto, pero 

sobre todo porque confiaban en las personas que conducían la propuesta política 

(VÁSQUEZ, 2006, p.122). 

    4.3. O privado encontra o público – o sequestro na perspectiva das relações 

interpessoais: 

 María Eugenia Vásquez nos narra, principalmente, sua experiência como 

sequestradora dentro do grupo guerrilheiro. Ressalta, em diferentes momentos do testemunho, 

sua habilidade em dissimular e representar, justificando suas múltiplas identidades assumidas 

ao longo da vivência guerrilheira. A narração dos sequestros, documentados como fatos 

históricos relevantes nas narrativas oficiais, privilegia a perspectiva dos afetos e do cuidado. 

Anda é possível identificarmos, em muitos momentos, o tom de autojustificativa que a 

narradora pretende oferecer a atos objetivamente condenáveis. Contudo, a narração da 

experiência de sequestradora é mais que um relato de alguém que pretende se justificar. É um 
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olhar original e importante sobre as tênues fronteiras que constituem os lugares de vítimas e 

algozes na história. 

 O papel mais importante atribuído à María Eugenia no teatro da vida guerrilheira é o 

de sequestradora; aquela que a partir de uma identidade secreta mantém em cárcere privado 

um outro pelo emprego contínuo da violência. Neste papel, María Eugenia vive uma inversão 

da lógica de domesticação do feminino, tornando-se algoz de homens públicos célebres. Para 

tanto, a memória da narradora nos apresenta o momento de exceção e tensão do sequestro a 

partir de situações cotidianas e banais. Rompe o silêncio acerca da intimidade entre 

sequestradores e sequestrados, construindo um sentido de normalidade que permite a vítimas 

e sequestradores sobreviverem naquele contexto: 

Se fueron René y José, llegaron Simón y Carlos. Para entonces, ya Andrés estaba 

neurótico y a cada rato tenía encontrones con la Gorda y el Flaquito. Yo lo lidiaba. 

Durante los descansos de trabajo me contó que convalecía de una pena de amor, 

porque su compañera sorpresivamente dio por terminada la relación. A mí me dolía 

su tristeza y lo acompañaba en su llanto mientras oíamos boleros. Cuando estaba 

malgeniado, bajaba a comer con él, le daba masajes para calmar la tensión del 

cuello, una pastilla para el dolor de cabeza que lo aquejaba con frecuencia, y oíamos 

música hasta que volvía a hacer chistes. Entonces sabía que estaba curado. Los 

problemas con los compas se solucionaban con rapidez, quizá por pura disciplina, lo 

más difícil fue complacer los gustos del paciente. Quería sólo música de Bach, 

clásicos de literatura, lomo de res, frutas frescas, nueces y yogurth. Yo pasaba horas 

buscando en las librerías, en tiendas de música y en supermercados lo que pedía, 

tratando de complacerlo, al fin y al cabo era una manera de hacer menos duro su 

cautiverio. Como si eso fuera posible (VÁSQUEZ, 2006, p.138).       

A leitura que Vásquez realiza de seu papel como sequestradora é ambígua. Por um 

lado, a narradora expressa o orgulho de sua posição, de suas qualidades pessoais que serviram 

de forma incondicional aos interesses da guerrilha. Não hesita em nos descrever de forma 

recorrente sua devoção aos negócios guerrilheiros. Entende que seu talento como atriz 

contribuiu de forma significativa para o sucesso de vários atos do M-19 (VÁSQUEZ, 2006, 

p.140/151). María Eugenia experimenta um poder que a seduz e a leva a interpretar esta 

experiência como momentos de prazer. A sensação de submeter homens importantes ao seu 

comando impulsiona seu desejo sexual, libertando-a das amarras da sexualidade feminina 

burguesa: 

Con él, aun en medio de la muerte, encontraba siempre la vida. Con él, mi cuerpo 

tuvo conciencia de existir a partir de sensaciones. Luego, en medio de la toma, las 

prohibiciones del Negro y las camas separadas nada pudieron contra la necesidad de 

estar cerca. René hacía de celestino porque compartía habitación con nosotros. Tanto 
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insistimos para que nos dejaran amarnos en paz, que se aburrieron de sancionarnos y 

echarnos cantaleta. Nuestro amor se salía de la ropa. El único limite lo ponía el 

intervalo de guardia; de resto le robábamos tiempo al tiempo para querernos en los 

rincones abandonados de la casa, detrás de las puertas y en los baños (VÁSQUEZ, 

2006, p.182).  

 O trecho acima se refere a experiências sexuais vivenciadas por María Eugenia 

Vásquez durante um dos episódios públicos mais importantes da existência do M-19, a 

tomada da embaixada da República Dominicana. Nesta ocasião, embaixadores de diversos 

países se encontravam reunidos e foram feitos reféns, depois de uma troca de tiros com as 

forças de segurança colombianas. O sequestro durou quase dois meses. María Eugenia foi 

uma das encarregadas da vigilância dos reféns, estabelecendo com eles uma relação muito 

próxima, que mesclava violência e cuidado. A vivência privada invade o evento público, 

confundindo as fronteiras entre o político e o pessoal: 

Entre los rehenes y nosotros, en razón del deseo de sobrevivir, se gestaron varios 

tipos de comportamientos (...). En general, las relaciones dentro de la embajada 

fueron cordiales. El Tupa y Genaro eran los únicos guerrilleros hoscos com los 

rehenes. Con el paso del tiempo y la convivencia, nacieron afectos especiales (...). 

Lo que sucedía a una persona afectaba al colectivo; si alguien se deprimía nos 

poníamos por tarea, rehenes y guerrilleros, reanimarlo. Lo hacíamos con afecto. Al 

embajador Lovera, de Venezuela, la Chiqui y Vicky lo sacaron de una tristeza 

profunda que lo aquejó al final del cautiverio. Incluso, le daban de comer como a un 

niño (VÁSQUEZ, 2006, p.180-181).   

 Não é nosso objetivo aqui questionar a possibilidade de vínculo ético e afetivo entre 

sequestrados e sequestradores. Indubitavelmente, a assimetria de poder entre os dois grupos 

naquele contexto permite duvidar da honestidade, ou pelo menos da longevidade, da 

compreensão empática surgida entre eles. Contudo, é importante refletir sobre os vínculos 

humanos estabelecidos em situações extremas, especialmente em guerras continuadas. Tais 

vínculos se constituem bastante complexos, confundindo frequentemente as fronteiras entre o 

eu e o outro. É mais fácil odiar e desejar a morte daquele com quem não é possível identificar-

se. Torna-se uma tarefa bem mais difícil manter a condição de convicção que separa quando o 

eu e o outro sentem e experimentam do mesmo modo. No momento em que aqueles que 

deveria odiar ganham um corpo e uma personalidade, María Eugenia já não pode evitar as 

dúvidas sobre o papel social que desempenha: 

Entonces odiaba a ese enemigo abstrato del cual sólo conocía el color verde-oliva, 

ese monstruo que nos obligaba a vivir escondidos, a ocultar los amores, a alejarnos 

de los amigos, a llamarnos de otra manera, a vestir con ropa prestada, a fingir 

siempre frente a los desconocidos. Entre el amor por mi gente y el odio por el 
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enemigo encontré una fuerza pasional que me mantuvo en la militancia. La 

ideología...la ideología estaba más allá, como justificación de ese sentir, sosteniendo 

mi mundo racional. Pero la pasión era un motor de vida (VÁSQUEZ, 2006, p.161).  

4.4. Entre a guerreira justa e a mulher política – o aprendizado da guerra e o 

sacrifício do feminino: 

A consciência de que é uma mulher na guerrilha, para María Eugenia Vásquez, é 

acentuada no momento em que o grupo reforça sua militarização. O processo de militarização 

é um modo de socialização que implica adotar valores militaristas (como hierarquia, 

obediência e o uso da força) e tomar as soluções militares como forma privilegiada de 

resposta a um contexto percebido como perigoso (ENLOE, 2007, p.4). Tal definição se 

reproduz na narrativa de Escrito para no Morir. “Me programé para obedecer una orden 

superior y me ejercité en la defensa o en el ataque, que a veces se confunden en el combate 

(...). Memoricé que un soldado tiene en la batalla delimitados su campo de tiro, sus funciones, 

su misión y su acción” (VÁSQUEZ, 2006, p.187). A partir do final da década de 1970, como 

dissemos no capítulo anterior, a repressão ao M-19 se torna mais violenta e o grupo troca as 

ações clandestinas pelo enfrentamento bélico direto às forças de segurança colombiana. Neste 

contexto, participar do grupo guerrilheiro deixa de ser um mero exercício de dramatização e 

dissimulação para tornar-se uma experiência de morte, para alcançar o cume do processo 

violento, para o qual María Eugenia não se sente de todo preparada: 

La escuela militar nos adiestró para el combate. Templó la voluntad, nos acostumbró 

a la presión sicológica, desarrolló habilidades tácticas sobre el terreno, nos dotó de 

herramientas para calcular dimensiones a simple vista, ordenó los procedimentos 

operativos para el cumplimiento de una misión, nos capacitó para el análisis de la 

situación antes de la toma de decisiones, nos enseño las técnicas de planeación 

operativa y el manejo de los instrumentos necesarios. Pero, además de eso, afianzó 

nuestra moral combativa con argumentos ideológicos. Teníamos claro el por qué de 

nuestra lucha, el empleo de las armas al servicio de la política. Cultivó valores 

indispensables en la batalla, como la solidariedad entre compañeros, el heroísmo, la 

dignidad, la generosidad en la victoria y la compasión en la derrota. También, 

discutimos asuntos éticos con respecto al ejército. Pero nadie nos dijo qué hacer 

con los sentimientos de asombro y de dolor frente a la destrucción causada por 

uno mismo, nadie nos contó que la maquinaria de la guerra avería el alma, que 

en algunos momentos, es mejor morir que sobrevivir con una carga tan pesada. 

Nadie dijo nada
38

... (VÁSQUEZ, 2006, p.187-188).     

 A partir do momento em que se torna um vetor para a morte do inimigo, crescem as 

dúvidas de María Eugenia Vásquez acerca da inequívoca virtude de ser guerrilheira. O “bom” 

continua a ser afirmado no compromisso com a ideologia que pretendia romper com as 
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 Grifo nosso. 
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históricas fronteiras de classe da sociedade colombiana. María Eugenia mantém sua 

identificação com o projeto de construção de uma Colômbia diferente, que considere como 

prioritários os interesses dos colombianos historicamente excluídos. Contudo, a experiência 

extrema de estar próxima da morte, sucumbindo à dor física e psicológica, torna secundário o 

vínculo ideológico, despertando a guerrilheira para a dinâmica específica da guerra, da qual 

não consegue escapar: “El futuro inmediato era sobrevivir y en eso se concentraba la 

actividad fundamental de los músculos, el entendimento dormitaba” (VÁSQUEZ, 2006, 

p.194).  

 Por algum tempo, a vida guerrilheira foi um jogo de papéis, mantido por ideias e 

projetos compartilhados entre jovens amigos; um sonho juvenil de participar da história, 

contribuindo para a construção de uma outra Colômbia que se reencontrasse com a diferença. 

Obviamente, este jogo impôs sacrifícios, perigos e dúvidas, que María Eugenia assumiu com 

consciência. A militarização, entretanto, transforma a utopia em uma realidade de incerteza e 

de sofrimento, que se repete dia após dia. As vitórias, paradoxalmente, deixam de serem 

medidas pelo impacto que a guerrilha causa na mídia ou pelo apoio que o grupo recebe das 

populações camponesas. As batalhas são, neste momento, vencidas quando se sobrevive ao 

final do dia. Neste contexto, manter algum sentido de normalidade na vida cotidiana se torna 

um desafio maior: 

El ocho de marzo quisimos celebrar el Día de la Mujer y se encargó un cerdo para la 

ocasión. Ya olía a chicharrón y la comida estaba a punto, cuando sonaron los 

primeiros disparos. La escuadra de seguridad del pelotón de retaguardia hizo frente, 

pero los soldados emboscados con anticipación ya tenían ubicados a los 

compañeros. Sólo un hombre y una mujer herida sobrevivieron. Al resto los dieron 

de baja. (...) Con el paso de los días, el cansancio y el hambre aumentaban. La ración 

diaria consistía en una lata de sardinas para seis, una pequeña de leche condensada 

para dos y trocitos de panela. Cada vez que ponía un pedazo de panela en mi boca 

sentía ganas de vomitar y tomaba agua para pasarla, consciente de la necesidad de 

consumir calorías para seguir caminando. Al segundo día de marcha repare en que 

mi menstruación se había detenido. Al parecer mis funciones vitales se concentraban 

en no perder fuerzas (VÁSQUEZ, 2006, p.198-199).    

 O detalhamento das condições extremas enfrentadas durante a perseguição do grupo 

M-19 pelo exército colombiano nos transporta para a semântica do trauma. É um momento 

em que a jovem sonhadora se converte na mulher guerreira, marcando seu corpo e sua mente 

de forma definitiva. As cicatrizes deixadas pela experiência sensorial e psicológica da guerra 

transformam a linguagem usada por Vásquez no testemunho. Nas primeiras cento e cinquenta 
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páginas, a narrativa é enfeitada por eufemismos e decorada por símbolos de beleza juvenil, de 

uma Colômbia revolucionária idealizada. A alma romântica da guerreira em construção nos 

convida para caminhar em uma trilha lírica da experiência violenta. Nas últimas duzentas 

páginas do testemunho, a narrativa assume um tom realista. São longas descrições, com 

riqueza de detalhes, sem esforço algum de traduzir esteticamente a crueldade da experiência 

da guerra. O excesso de palavras parece tentar suplantar a incapacidade de dizer o trauma da 

guerra. Entretanto, ao falar da tortura sofrida como prisioneira de guerra, a narradora admite a 

omissão de uma experiência que se tornou muito dolorosa para lembrar: 

La pesadilla de los interminables días siguientes es mejor dejarla en un 

compartimento de la memoria donde no husmeo para mantener controlados los 

sentimientos de desasosiego. La tortura, sin importar su grado de sofisticación ni la 

intensidad de dolor o de terror que produzca, es una práctica orientada a quebrar la 

dignidad de los seres humanos. Nada hay más aberrante que someter por la fuerza a 

una persona, la impotencia lastima lo más profundo del ser. Quiero olvidar esas 

sensaciones que asocio con el paso por un túnel estrecho, sin tiempo y sin otra 

noción de vida que el sufrimiento del propio cuerpo (VÁSQUEZ, 2006, p.206).   

 Apesar do desejo de esquecer, a dor experimentada pelo corpo situa María Eugenia 

Vásquez em um espaço incerto localizado entre as fronteiras que haviam determinado sua 

inserção social até o momento. Durante os momentos de crise, continua a buscar conforto na 

ideia de que representava seu papel mais importante e difícil, aquele da “guerreira justa”. 

Historicamente, os homens ocuparam a posição do “guerreiro justo”, reclamando uma virtude 

centrada na força física capaz de submeter o outro opressor e proteger a “alma bela” 

ameaçada. María Eugenia Vásquez, de fato, rompe durante toda sua vida com a passividade 

que caracteriza a “alma bela’ feminina, identificando-se prioritariamente com o papel de 

“guerreira justa”. Para desempenhar tal papel, toma a Colômbia como sua ‘alma bela”, 

fortalecendo sua capacidade de resistência ao imaginar que defende a parte mais vulnerável de 

seu povo da opressão do governo. 

 Na penitenciária feminina “Bom Pastor”, em Medellín, María Eugenia Vásquez toma 

consciência do impacto coletivo do movimento de transgressão da posição da “alma bela”. 

Ali, entre mulheres, percebe que o lugar que ocupa na sociedade colombiana gera 

desconforto. Diferente dos guerrilheiros que alcançam reconhecimento como prisioneiros 

políticos, as guerrilheiras não são distinguidas. Sofrem maior vigilância e são impedidas de 

falar com a imprensa (VÁSQUEZ, 2006, p.222). A prisão é um espaço de ressocialização do 
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feminino, um símbolo do controle das ideias e dos comportamentos das mulheres para afastá-

las da arena política. As freiras, encarregadas da educação e da disciplina das detentas, 

excluem e punem de maneira mais severa as guerrilheiras. Para resistir a este poder 

disciplinador que pretendia desmobilizar e dividir, as guerrilheiras fortalecem sua identidade 

como grupo.  

La identidad del grupo de detenidas políticas pasaba por encima de las diferencias a 

la hora de confrontarnos con el resto de las presas o contra las monjas. Ese 

‘nosotras’ nos fortalecía y generaba afectos y solidariedades características entre 

quienes nos enfrentábamos como grupo a un entorno hostil (VÁSQUEZ, 2006, 

p.229).   

María Eugenia distingue três tipos de feminilidade no espaço da prisão feminina. O 

primeiro, expressado por “ellas”, é o lugar do feminino transgressor não político. Cada uma 

das mulheres ali presas e condenadas por crimes comuns é identificada pelo nome e por sua 

história de vida. Isto é, ao invés de tomar cada uma destas mulheres como um número que 

esconde um rosto humano, Vásquez nos leva a conhecer a pessoa por detrás do crime. A 

narradora demonstra respeito por estas mulheres marginalizadas. Por outro lado, refere-se às 

religiosas que cuidam da prisão com desprezo, chamando-as “las otras”. Neste segundo tipo 

feminino, conservador e religioso, Vásquez destaca a crueldade, a arrogância e a estupidez: 

Sor Blanca Inés Velásquez personificaba el ángel vingador; a través de su mano 

Dios y la sociedad castigaban a las infractoras. Grande e imponente, caminaba 

con una altivez poco usual en una religiosa. Había llegado ser directora del penal 

no sólo por su capacidad profesional y su firme principio de autoridad, sino 

porque pertenecía a una de las famílias adineradas de Medellín. Tenía unos treinta 

y seis años y cumplía cabalmente su misión como azote de pecadoras, convencida 

de que castigando el cuerpo y las pasiones se purificaba el alma (VÁSQUEZ, 

2006, p.233).  

  

O tipo de feminilidade que seduz María Eugenia na prisão é o terceiro: aquele das 

“guerreiras justas”. A narradora expressa sua admiração por este heroísmo bélico, pela 

posição do combatente que sacrifica seu corpo por uma causa justa. O encarceramento destas 

mulheres simboliza as barreiras da socialização tradicional feminina, ressaltando o custo alto 

do controle da vontade e da autonomia. São mulheres que se negam a agir como vítimas 

passivas da história, transferindo o mandato de sua proteção aos homens guerreiros. Mostram 

para a sociedade colombiana que o lugar do combatente não é exclusivamente masculino, 

bem como que o corpo feminino não é inerentemente um espaço de vulnerabilidade e de 

fragilidade.  
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 O lugar do combatente, tradicionalmente ocupado pelo corpo masculino, é visto por 

María Eugenia como espaço de realização da política. Na prisão feminina, a narradora 

experimenta, pela primeira vez, a vivência de uma identidade feminina coletiva na guerra. 

Ali estão mulheres que vão além da exaltação da virtude guerrilheira, tomando para si a 

tarefa de proteção de suas vidas e da sociedade colombiana como um todo. Desejam ocupar 

um lugar ativo no projeto revolucionário de transformação social. O problema, para elas, 

não é a violência, mas a violência de quem e em nome de quê.  Apenas a violência dos 

“outros” (polícia, exército) é injusta e cruel. Tornar-se combatente, para estas mulheres, 

significa a possibilidade de subverter o papel de vítimas, experimentando o sedutor lugar do 

“guerreiro justo”, que as iguala aos homens: 

Mi primera misión consistió en comandar una escuadra de vanguardia, cuya 

posición estaba lo más cerca posible del Ejército (...). Creo que ofrecían 

resistencia pasiva al mando de una mujer de la ciudad: sólo hacían lo que les 

ordenaba y tal como lo ordenaba; no aportaban uma sola iniciativa, pero sonreían 

socarrones cada vez que me equivocaba. A los tres días decidí hacer frente al 

asunto. Nos sentamos juntos a la hora del almuerzo, entre charla y charla reconocí 

su pericia en el terreno y su valentia, acepté mis limitaciones por falta de práctica 

en el monte, pero también les hablé de los operativos urbanos y de sucesos en los 

que yo había participado y a través de los cuales la organización proyectaba sus 

propuestas políticas. Aquellas acciones pesaban tanto en el terreno político-militar 

como su experiencia reciente en Yarumales. Empatamos. Desde ese día nos 

convertimos en equipo y cesaron las prevenciones (VÁSQUEZ, 2006, p.294).     

 

 O lugar do poder seduz María Eugenia, que sente prazer em ser obedecida por 

homens. Cruza a fronteira destinada ao feminino e alcança ser respeitada e admirada por 

suas qualidades políticas e militares. Neste momento, não é importante para Vásquez sentir-

se mulher e fazer-se reconhecer por sua feminilidade. Ao contrário, a ideia de camaradagem 

entre agentes políticos absorve qualquer reflexão de gênero no momento de ação militar. 

Com o reforço da militarização, o M-19 alcança, de forma paradoxal, maior reconhecimento 

como interlocutor político frente ao governo colombiano. Passam, a partir daí, a imaginar-se 

governo, tornando secundária a ideia de revisão do pacto nacional e tomando o Estado 

soberano como instituição central da vida social: “Con el propósito de ‘ser gobierno’, nos 

volcamos a las ciudades para conquistar las masas (...). Ante todo creíamos en la 

organización popular como garantía para lograr sus reivindicaciones a corto y a mediano 

plazo, pero con respaldo armado” (VÁSQUEZ, 2006, p.302).  

 Isto significa dizer que as guerrilhas investem, neste momento, mais no 

fortalecimento militar (treinamento, armamentos, hierarquia e disciplina) do que no 
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amadurecimento da ideologia
39

. Submeter o inimigo pela força passa a ser o objetivo final 

dos grupos guerrilheiros, enfraquecendo o vínculo afetivo com as populações que afirmam 

defender. As comunidades camponesas não mais percebem de forma clara a distinção entre 

guerrilhas, Exército e paramilitares, uma vez que suas práticas se assemelham muito, neste 

período. “Creo que para entonces era clara la militarización de la política en el M-19. Hasta 

la idea de una fuerza con combatientes internacionales, que actuara en varios países, fue 

parte del delirio militar en que nos sumió la guerra” (VÁSQUEZ, 2006, p.317).  Isto 

significa o início de um processo de decadência simbólica e ideológica dos grupos 

guerrilheiros, que levaria ao desaparecimento ou à marginalização destes grupos a partir da 

década de 1990. A cultura militar é, assim, tomada como um caminho natural rumo ao 

poder. Neste momento, María Eugenia Vásquez não problematiza a resposta violenta aos 

conflitos sociais, contribuindo para o projeto de alcance da supremacia militar das 

guerrilhas: 

Discutimos mucho sobre cómo darle carácter formal a esa pertenencia casual, a la 

militancia espontánea. A alguien se le ocurrió que aquello del orden cerrado de la 

milicia, la jerarquización, los rituales militares, el himno y la bandera, podrían 

funcionar como referentes de identidad. Comenzamos a incorporar símbolos y 

rituales en los campamentos. Se dispuso un ‘patio de armas’ donde todas las 

mañanas se hacían formaciones para izar la bandera, se cantaban los himnos y se 

coreaban consignas. Fue como una bomba. Los muchachos llegaron por 

montones. Los convocaba más la guerra que la paz, así fuera en el terreno 

simbólico (VÁSQUEZ, 2006, p.303). 

    

 O processo de militarização da vida social não é neutro, mas reflete os valores 

dominantes da cultura política moderna. Tais valores podem ser entendidos a partir de uma 

relação de gênero específica. O Estado, que incorpora as virtudes tomadas como 

masculinas, depende da força para manter sua sobrevivência diante de seus pares. A 

organização estatal é entendida como indispensável para responder aos desafios da 

sociedade moderna, investindo de forma legítima em meios de intervenção violenta na vida 

social. A justificativa para a concentração dos meios de força nas mãos da autoridade estatal 

reside na primazia do interesse coletivo sobre o interesse individual. Este interesse coletivo 

se realiza na ideia de nação, que expressa qualidades femininas, traduzidas no vínculo com 

a reprodução da tradição, com a transmissão da cultura e com a educação para a obediência 
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 É importante destacar que o endurecimento da militarização das guerrilhas se deu, principalmente, para 

enfrentar o avanço do paramilitarismo no campo, no que ficou conhecido como “Guerra Suja”, desrespeito 

sistemático das normas internacionais (direito humanitário) que regulavam a guerra desde a Segunda Guerra 

Mundial. 
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aos princípios da vida pública. O feminino que dá a vida (Nação) autoriza a violência do 

masculino que tira a vida (Estado). 

 Diante da violenta repressão e da frustração dos planos guerrilheiros de tomar o 

poder, tornando-se Estado, alguns guerrilheiros, dentre os quais María Eugenia Vásquez, 

buscam o exílio. O deslocamento geográfico impulsiona um processo de reflexão que o 

cotidiano da vida guerrilheira havia abafado. Em Cuba, protegida da intensa violência da 

guerra colombiana, María Eugenia experimenta sentimentos contraditórios. Por um lado, 

vivencia um momento de tranquilidade, conforto e amizade; uma gota de normalidade, em 

meio a um rio de vida clandestina. Aproveita os sons, os cheiros e as paisagens caribenhas, 

imaginando sua subjetividade para além da guerra. Entretanto, sente-se culpada por não 

estar ao lado de seus companheiros de luta, por gozar os privilégios da paz no momento 

mais duro da guerra. "Mi corazón se dividía. Sentía que mi deber estaba al lado de los míos 

en esa situación de dificultades, y la tranquilidad que disfrutaba me avergonzaba 

internamente” (VÁSQUEZ, 2006, p.316).  

Ao se deparar com a Europa, a narradora expressa um movimento mais lúcido de 

reconhecimento da América sonhada e de seu lugar no processo inacabado de construção 

nacional da Colômbia. O estranhamento sobre o “outro” europeu marca o descolamento do 

ideal de nação da ideia de civilização em progresso. María Eugenia não demonstra 

encantamento algum diante do acelerado processo de modernização na Europa Ocidental, 

ressaltando a superioridade da virtude americana sobre a alegada beleza da civilização 

europeia: 

Mientras caminaba calles y admiraba monumentos, cruzaba puentes y me detenía 

a conocer iglesias o subía las interminables escalinatas de las torres, pensaba en la 

magnitud del poder real y la crudeza de las empresas de guerra, en la importancia 

de comerciantes y artesanos para la configuración de las ciudades medievales y, 

sobre todo, en la situación de servidumbre en contraste con el poder (...). Qué 

mundo tan ordenado, pensaba, todo parece importante, transcendente, mientras 

nosotros transitamos por la vida como sobre el viento de abril. Tal vez Isadora 

Duncan tenía razón cuando dijo que en América estaba la posibilidad de futuro, 

de creación, de movimiento a pesar del vértigo, como un amanecer después de 

tempestades (VÁSQUEZ, 2006, p.321).   

 

 Na medida em que o mundo se torna mais amplo, o sonho revolucionário se encurta. 

María Eugenia aprende que a solidariedade internacional entre os movimentos guerrilheiros 

não mascara as diferenças culturais, especialmente aquelas de gênero. O ideal de 

emancipação coletiva tem limites, apesar do discurso que prega a luta em nome da 
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igualdade. Como mulher, na Líbia pós-revolucionária, María Eugenia enfrenta preconceito 

por ousar transpor os limites definidos para o sexo feminino naquela versão da cultura 

árabe. Em um contexto em que masculino e feminino não se confundem, suas opiniões não 

importam e sua figura pública desperta desprezo, desconfiança e indiferença. Pela primeira 

vez, María Eugenia toma consciência de um sentimento de estranhamento causado pela 

incapacidade de pertencer. Não é aceita no mundo dos homens revolucionários, por sua 

condição de mulher, estando sempre à margem das discussões teóricas e estratégicas 

naquele contexto. Tampouco se sente bem recebida no mundo das mulheres, pois ali seu 

comportamento é visto como inadequado: 

En las bancas de los parques, hombres jóvenes reposaban la cabeza sobre las 

piernas de su compañero y se acariciaban el cabello; otros caminaban tomados de 

la mano. Jamás se hace lo mismo con una mujer, a ellas únicamente las tocan en 

el ámbito privado (...). Yo estaba en su país por acuerdos políticos y ello hacía que 

me moviera en un mundo masculino. Con ninguna mujer árabe me relacioné en 

ese espacio; las que conocí fueron familiares de los compañeros de la Mathaba. 

Me costaba mucho trabajo entender su manera de tratarme. Por ejemplo, cuando 

me encontraba con uno de ellos y cruzábamos saludos o hablábamos un poco, 

evitaban mirarme a los ojos. Si solicitaba algo, me lo tiraban sin rozarme siquiera. 

Igual me pasaba en el comercio: el dependiente, al entregar la mercancía, volteaba 

un poco el rostro para no mirar de frente y me lanzaba la compra contra el 

mostrador. Eso me contrariaba enormemente, pues lo interpretaba como rechazo y 

me impacientaba la imposibilidad de relacionarme de forma igualitaria. Me sentí 

durante ese tiempo muy poco reconocida (VÁSQUEZ, 2006, p.329).      

 

 Em princípio, María Eugenia atribui tal estranhamento à cultura árabe, imaginando 

que tal distinção não se reproduz no contexto social colombiano. Posicionar-se no mundo 

para ela significa mais do que tudo fazer parte de um grupo, contribuir para um projeto de 

realização coletiva, entrelaçar-se em um jogo intersubjetivo. Perceber-se como sujeito 

autônomo na vida pública demanda da guerrilheira um aprendizado sobre o sentido da vida 

individual. Este aprendizado é impulsionado pela reflexão acerca de sua função social de 

mãe. Por ocasião do afastamento do seu segundo filho, deixado com familiares, para 

continuar suas atividades junto à guerrilha, a narradora afirma: 

Renunciaba por segunda vez a ser mamá. Dejaba en manos de otros la vida de mis 

muchachos, confiaba en que habría un tiempo para estar juntos en mejores 

condiciones. El oficio de la guerra no era compatible con el de la maternidad. Una 

vez más, mi vida personal quedaba relegaba por la misión de soldado, pero lo 

hacía sin remordimientos; con infinita pena, pero sin remordimientos 

(VÁSQUEZ, 2006, p.319). 

 

 Vásquez nos apresenta uma dicotomia que parecia insuperável: o mundo masculino 

da guerra e o mundo feminino da maternidade. Havia escolhido tornar-se soldado, cultivar a 
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virtude pública do guerreiro, que sacrifica seus desejos pessoais pela proteção da “alma 

bela” coletiva. Ao rejeitar a virtude privada do cuidado materno, María Eugenia realiza um 

caminho sem retorno na relação com seus filhos, que é desencadeador da necessidade de 

fundar novos lugares de pertencimento. 

  A crise da identidade guerrilheira de Vásquez é acentuada pela morte de seu filho 

mais velho, enquanto ela estava na Líbia. A convicção de que o sacrifício do cuidado de 

seus filhos se justificava pelo heroísmo do cuidado de todos os filhos da Colômbia se 

desmorona em uma culpa que María Eugenia não é capaz de mascarar. A falha como mãe, 

incapaz de realizar o pacto de proteção do seu filho, leva a guerrilheira para o terreno 

desconhecido do não lugar. A partir da dor da perda do filho não cuidado, Vásquez perde o 

sentido de sua vida, a capacidade de racionalizar suas escolhas e a vontade de continuar 

adiante na guerra que não termina: 

La angustia ocupó mi corazón, perdí el interés por todo. Por qué habría de 

sobrevivir a su muerte? Hubo en mi interior un remezón total. Durante muchos 

años trabajé lejos de mi hijo con la convicción de que así le garantizaría un 

porvenir más amable, esperando el reencuentro, el tiempo para querernos y el 

modo de llenar con ternura los abismos de ausencia. (...). La muerte del hijo fue la 

sínteses del sufrimiento: la suma y la multiplicación de cada una de las 

sensaciones punzantes que se clavaban en el corazón cuando, uno por uno, los 

amigos, las hermanas, los amores, iban cayendo enredados en sueños. Con el hijo 

se fue la esperanza; por eso quedé así como perdida en el mundo. (...). Sentía una 

soledad que me vaciaba el alma por los ojos sin poderla atajar y entonces quise 

volver para morirme menos sola (VÁSQUEZ, 2006, p.333).  

 

  A guerrilheira, que havia rejeitado a feminilidade dominante ligada ao cuidado 

materno, é absorvida por um sofrimento que a paralisa. Não há caminho de retorno; a chave 

do sentido de uma vida que se pretendia justa e nobre perde-se no trauma. De volta à 

Colômbia, María Eugenia mergulha nos fragmentos de si, enfrentando as contradições de 

uma luta que já não consegue compreender. A completude do sujeito social e político se 

desfez no choro da mãe culpada. A “guerreira justa” morre com o filho abandonado pela 

mãe. A impotência diante da violência da perda, que não foi capaz de prever e nem de 

evitar, desfez o pacto de proteção com a Colômbia idealizada. O preço a pagar pelo ato de 

cruzar as fronteiras entre a feminilidade e a masculinidade dominantes é muito alto. 

Priorizar o público sobre o privado havia custado uma morte que a mulher María Eugenia 

deveria ter evitado, inaugurando um trauma que desloca de forma involuntária sua 

identidade para um lugar desconhecido: 
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Durante la mitad de la vida me sentí acompañada de hombres y mujeres que ni 

siquiera conocía y con quienes me identificaba un proyecto común. Me sentía 

encarnada en una organización, como parte de un pueblo y militante de una causa 

mundial. Alimenté la idea de la colectividad porque en esa multitud de voluntades 

hermanadas redidía mi fuerza. Cuando el dolor y la tristeza tocaron a mi puerta, 

con más urgencia que nunca, miré en torno buscando la mano multitudinaria de 

mi amada abstracción y tropecé con el silencio. Estaba sola. Solo mi cuerpo, solo 

el corazón (VÁSQUEZ, 2006, p.338).  

 

Na busca pelo sentido perdido de sua subjetividade, María Eugenia decide narrar a si 

mesma; ou seja, enfrentar a memória de quem foi para encontrar o caminho de volta à vida. 

Este processo nos remete à reflexão de Walter Benjamin acerca da relação entre o narrar e a 

morte. “É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua 

existência vivida – e é dessa substância que são feitas as histórias – assumem pela pela 

primeira vez uma forma transmissível” (BENJAMIN, 1996, p.207). A experiência de morte, 

neste sentido, inaugura o ato de narrar, constrói a história e dá sentido à tradição. A morte 

da guerrilheira, assim, impulsiona o nascimento da narradora de Escrito para no Morir.  “A 

morte é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua 

autoridade” (BENJAMIN, 1996, p.208). María Eugenia Vásquez escreve para conservar o 

sentido de sua vida, esfacelado pelo trauma. Do mesmo modo, narra para estabelecer um elo 

com o mundo.  

De início, para sobreviver, narra a memória coletiva, o sentido histórico de sua 

atuação como guerrilheira do grupo M-19. No ato de revisitar a história da Colômbia, 

atribuindo significados marginalizados nas narrativas oficiais, María Eugenia percebe que o 

vínculo com o arquivo de seu tempo e de seu lugar permanece ali. Documenta a experiência 

pública a partir do ponto de vista da intimidade. A história, nesta perspectiva, não está fora 

do sujeito que narra, mas apenas pode ser contada através de um mergulho honesto nas 

dimensões privadas do público. O sujeito coletivo não se realiza na abstração de uma causa 

sem rosto e sem corpo. Este sujeito coletivo é carne, é sentimento, é ideia: 

Me entusiasmó el hallazgo y escribí una crónica tejida con las versiones de prensa 

y con mi propia vivencia sobre el desembarco del M-19 por el sur del país, con 

sus repercusiones. Me entendí entonces como portadora de una historia que no me 

pertenecía por completo y que suponía un punto de responsabilidad frente a otros. 

Ya no me podía morir tan impunemente, por lo menos hasta cuando consignara 

esa parte de memoria que pertenecía a la historia del país (VÁSQUEZ, 2006, 

p.341).  

 

 Entre o desejo de esquecer e a necessidade de dizer situa-se a narrativa de Vásquez, 

na pulsão de vida que permite elaborar o trauma da morte. O ato de escrever costura os fios 



 

108 

 

de vida fragmentados pelo sofrimento de uma morte que não será esquecida. “Quería 

superar la idea recurrente de la muerte, pero retornaba a ella” (VÁSQUEZ, 2006, p.341). A 

coragem de não esquecer, de não soterrar os sentimentos que a afligem, conduz María 

Eugenia a uma busca consciente da memória, explorando lugares físicos e simbólicos de 

afeto. Tais lugares carregam as contradições que a razão da guerreira buscou esconder. O 

lugar incerto e incompleto das lembranças recupera sentimentos ambíguos: 

Estaba tan confusa! No ser guerrillera me dejaba en el limbo. Adónde pertenecía? 

Muchas veces tuve la ilusión de que si me vestía con la ropa elegante que me 

regalaba la abuela de mi hijo podría ser una señora como la dueña de la prenda, y 

me esforzaba en parecerlo para luego darme cuenta de que me cansaban los 

tacones y los gestos impostados. Quise ser como la mayoría de mujeres y tener 

família, casa y trabajo seguros; en otras ocasiones, cansada de todo, sólo soñaba 

con tropezar en la calle con un hombre corriente que ofreciera cuidar de mí. 

Entregar a otro la responsabilidad de mi existencia. Quería, parecía, fingía... y, 

finalmente, adentro estaba yo, sin saber bien quién era. El mío era un continuo ir y 

venir, de identidades parciales a desconocimientos; pero lentamente, en medio de 

tales contradicciones, me reconstruía (VÁSQUEZ, 2006, p.345/346). 

  

 A reconstrução de sua subjetividade passa por reconhecer dimensões da intimidade 

que ultrapassam o sentimento egocêntrico de sobreviver a uma tragédia individual. A 

narrativa do eu traumatizado tem que reencontrar as complexidades do sentir e agir das 

mulheres colombianas enquanto coletivo social.  As expectativas associadas ao feminino 

dominante, ligadas ao amor buguês, à virtude privada e ao exercício da maternidade, 

pareciam afastadas da vivência da guerrilheira por opção. María Eugenia imaginou estar 

mais próxima do mundo masculino, que admirava e ao qual desejava pertencer. Contudo, 

apesar de sua vontade, o feminino é o seu corpo e a sua tradição, uma dimensão de si que 

não pode ser apagada. Esta consciência de ser feminino, no caso de Vásquez, é despertada 

pelo lugar da mãe, que dá a vida e deseja cultivá-la: 

Me habitan mil contradicciones: escogí la libertad y no sabía qué hacer con mi 

soledad; durante media vida luché contra el establecimiento y ahora no podía 

asimilarme totalmente a él; era una madre que no sabía o bien no quería ejercer su 

función; era un ser que sufría al mismo tiempo el marginamiento y la impotencia 

de romperlo. Pero ni siquiera podía abandonarme totalmente y quedar a la deriva: 

la fuerza interior de una historia colectiva, ante la cual era responsable, me 

sostenía. Sufría y amaba la vida. Gravitaba suspendida, pegada a intereses ajenos. 

No era y me obligaba a ser. Pero, a ser qué? Lentamente descubrí que era 

agradable estar fuera de la organización aunque doliera, sólo por la sensación de 

manejar mi propia existencia. Ya no tenía la obligación de vivir para otros, era 

dueña de mí misma. Claro que también sentía una contradicción, porque debía 

tomar decisiones propias y no sabía hacia dónde. Me paralizaba el miedo a lo 

desconocido. (...). Triste destino este de un mando que se queda en mitad del 

campo, sin tropa y sin batalla. Así me sentía: libre y vacía. (...) A pesar de todo 

me enamoraba de aquella libertad; poco a poco me acostumbraba a estar conmigo, 
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incluso reconociendo la dimensión de mis contradicciones y los clarososcuros de 

mi incertidumbre, o precisamente por eso, porque admitía mis debilidades 

(VÁSQUEZ, 2006, p.354).    

 

 Neste momento, María Eugenia Vásquez percebe que não é o guerreiro que desejou 

ser. Jamais se sentiu completamente devorada pela lógica de gênero da guerra. Quando o 

cenário de batalha desaparece, apenas resta a solidão de nenhum lugar; o vazio de alguém 

que deixou de ser sem nunca ter sido. Esforçou-se, ao longo de sua juventude, para tornar-

se o melhor soldado que podia ser. Representou o “papel do guerreiro justo”, conformando 

seu corpo e suas ideias a uma imagem de virtude que sustentava a política como espaço da 

violência continuada; como um jogo em que vencia sempre a força física e o cálculo 

estratégico. O ato performático de tornar-se guerreira prometia à María Eugenia escapar do 

destino de vulnerabilidade das mulheres; uma utopia individual que confirmava a 

naturalidade do estado de guerra da vida social. Ao refletir sobre sua experiência, María 

Eugenia aprende que a vulnerabilidade do seu corpo não é um atributo de sua feminilidade, 

mas uma condição inerente à interação humana, da qual não é possível escapar. “Isto 

significa que cada um de nós é politicamente constituído em parte pelo caráter de 

vulnerabilidade social de nossos corpos – como um local de desejo e de vulnerabilidade 

física, como um espaço público ao mesmo tempo assertivo e exposto” (BUTLER, 2004, 

p.20).
40

 

A morte de seu filho impõe o reencontro com o sujeito feminino que a máscara de 

guerreira havia tentado apagar. As expectativas e as necessidades associadas ao feminino, 

soterradas pela escolha em aderir ao mundo masculino da guerra, são trazidas à superfície 

pelo trauma. Neste momento, a narradora admite que foi uma guerrilheira no feminino, 

ainda que tal posição tenha sido negada no discurso revolucionário, inclusive por ela mesma 

durante muitos anos. Não havia espaço para a fala das mulheres dentro da guerrilha. A 

igualdade entre companheiros mascarou formas de discriminação vistas como secundárias 

diante do objetivo maior e mais importante da revolução. As preocupações individuais e 

coletivas que não se harmonizavam com os objetivos, táticas e estratégias definidas pelos 

chefes eram percebidas como ameaças à unidade guerrilheira. A dúvida era lida como a 

                                                           
40

 Tradução livre de: “This means that each of us is constituted politically in part by virtue of the social 

vulnerability of our bodies – as a site of desire and physical vulnerability, as a site of publicity at once assertive 

and exposed”. 
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fraqueza do guerreiro, incapaz de confiar na justiça de seus atos e convicções. Para 

encontrar-se com o feminino, María Eugenia necessita do distanciamento e, por isso, 

abandona a luta guerrilheira: 

Yo fui soldado. Mi calidad de mujer por definición biológica no me estorbó, pero 

tampoco fui muy consciente de lo que ello significaba en un mundo que nos 

homologaba en torno de las ideologías. Pesaba más la igualdad que la diferencia. 

Dede muy pequeña, apoyada por mi madre, rechacé los valores tradicionalmente 

atribuidos a la condición feminina: la delicadeza o, mejor, el melindre, la 

dedicación al hogar, la destreza culinaria, el sueño de un matrimonio temprano, 

una maternidad prolífica y la virginidad. (...). El mundo de los varones no me 

resultaba desconocido, y esto facilitó mi entrada en el ámbito político-militar de 

un grupo guerrillero cuyas prácticas, tanto la política como la militar, estaban 

claramente inscritas en el universo varonil, eran cosas de hombres. (...) Cuando 

dejé la militancia, una de las primeras sorpresas fue descobrir mi ser feminino. Lo 

hice lentamente, a través de otras mujeres, compartiendo con mis amigas y 

entrando en confidencias mientras reconstruía la cotidianidad. (...) Hablábamos de 

nuestras cosas, ejercicio que en el pasado casi nunca realizaba porque en la vida 

militante lo personal ni se menciona. (...) Ser mujer en la guerra representaba la 

renuncia al poder y al reconocimiento en beneficio de otros; ceder mi proyecto 

personal por el interés colectivo de la misma forma como lo hacen las madres; 

amar y amar hasta quedar vacía y ofrecer mi cuerpo al deseo de aquellos a quienes 

amaba (VÁSQUEZ, 2006, p.355-356). 

      

Deixar a luta armada leva María Eugenia a perceber que a feminilidade não é um 

lugar fixo, que determina limites para sua reflexão e para sua ação. A mulher-soldado, que a 

foto de capa do seu testemunho publicado ressalta, não existe independente do ato de narrar 

e pensar suas experiências. Tornar-se guerrilheira no feminino exige a coragem do 

enfrentamento dos traumas de um passado de violência e de frustração. Como afirma Susan 

Sontag, “fotos aflitivas não perdem necessariamente seu poder de chocar. Mas não ajudam 

grande coisa, se o propósito é compreender. Narrativas podem nos levar a compreender” 

(2003, p.76). Para elaborar o trauma, María Eugenia entende que deve ingressar nos 

caminhos incertos da memória, desviando-se das grandes narrativas colombianas sobre uma 

guerrilheira, inclusive daquelas do próprio grupo do qual fez parte. A foto de capa e as 

demais que atravessam o texto do testemunho (oito nos relatos de infância e juventude pré-

revolucionária; seis na escrita sobre sua participação nos atos do movimento M-19 e quatro 

na expressão de sua vida após a saída do grupo guerrilheiro) interagem com significados 

sociais compartilhados pela sociedade colombiana nos anos 1970 e 1980.  

Nenhuma das fotos, inclusive aquelas em que María Eugenia aparece armada, 

invocam o momento do ato violento ou a expressão da dor. São fragmentos de paz na 

guerra; a representação da normalidade na exceção da guerra. Todas estas imagens geram 
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em nós, interlocutores, expectativas oriundas de ideias comuns sobre o que representaria ser 

guerrilheira na Colômbia daqueles anos. Esta memória coletiva não é neutra, mesmo 

quando resulta de um exercício de revisionismo crítico da posição da mulher dentro dos 

grupos guerrilheiros. Ela carrega a ideologia, presente em María Eugenia Vásquez como 

participante social de um tempo. Contudo, tal ideologia não basta para dar sentido à 

experiência; deixa lacunas que apenas o texto, ainda que de forma imperfeita, pode ousar 

preencher: 

Recordar é um ato ético, tem um valor ético em si mesmo e por si mesmo. A 

memória é, de certa forma, a única relação que podemos ter com os mortos. 

Portanto, a crença de que recordar constitui um ato ético é profunda em nossa 

natureza de seres humanos, pois sabemos que vamos morrer e ficamos de luto por 

aqueles que, no curso normal da vida, morrem antes de nós (...). Mas a história dá 

sinais contraditórios no tocante ao valor de recordar, quando se trata de um 

período muito mais longo que corresponde a uma história coletiva. (...) Fazer as 

pazes significa esquecer. Para reconciliar-se, é necessário que a memória seja 

imperfeita e limitada (SONTAG, 2003, p.96).    

  

A relevância de ler o testemunho de María Eugenia Vásquez reside nesta vinculação 

ética do ato de construir memória. Nenhum texto é capaz de escapar aos enredos 

intersubjetivos ligados ao arquivo histórico. Buscamos aqui ressaltar esta relação intrínseca: 

1) nos significados que María Eugenia esforça-se por atribuir à sua experiência (na 

exaltação dos valores sociais que moviam a esquerda revolucionária, por exemplo); e 2) nos 

juízos que a narradora faz sobre si mesma (como a culpa pela falência de proteger o filho 

morto). Compomos, na nossa leitura, um retrato da juventude revolucionária e da mulher 

colombiana naquele contexto. Contudo, o testemunho de María Eugenia Vásquez não é um 

mero reflexo da memória coletiva. Isto significa dizer que tal texto não pode dar conta de 

forma completa de todas as experiências vivenciadas pelas mulheres guerrilheiras 

colombianas nos anos 1970 e 1980. Por outro lado, o texto é mais do que memória coletiva, 

visto que focaliza com intensidade e honestidade as contradições humanas diante das ideias 

que conformam a mentalidade de uma época e de um lugar. Há algo de singular, único e 

irrepetível em cada detalhe exposto na narrativa, que marca o lugar do sujeito individual 

que fala.  

O feminino é plural, incorporando experiências diversas, inclusive aquela da mulher 

combatente. Não há, portanto, contradição fundamental e intransponível entre o feminino e 

a guerra. Naquele contexto vivido por María Eugenia, a feminilidade se construiu no 



 

112 

 

abandono da posição de “alma bela” para ser mulher na cultura militarista. Como mulher 

combatente, Vásquez assumiu a tarefa de se autorrealizar por seus próprios meios. Refletir e 

agir no espaço político, porém, implicaram, também, idealizar a luta armada, subestimando 

a humanidade do inimigo e supervalorizando a vulnerabilidade daqueles em nome de quem 

se lutava:  

Desde mi presente anodino también podía contemplar la otra cara de la moneda, 

enterarme de cómo nos veían quienes nos habían sufrido. Gente parecida a uno, 

que había vivido el secuestro de seres queridos como un gran trauma sin 

justificación posible; familiares de compañeros muertos y desaparecidos que no 

acababan de entender su ausencia. A muchas de las víctimas imprevisibles de 

nuestras acciones, como los pobladores de las barriadas que debieron masticar su 

miedo durante los allanamientos masivos hasta maldecir nuestro nombre, las 

poseía ahora el escepticismo. En esas ocasiones en que me llegaba el dolor de 

otros, le preguntaba desesperada a la vida por qué me escogía para observar desde 

múltiples perspectivas los efectos de nuestras acciones. Yo había hecho parte de 

uno de los bandos, mientras la mayoría de la gente quedaba inerme en la mitad. 

Esa responsabilidad resultaba difícil de asimilar (VÁSQUEZ, 2006, p.353).  

 

A condição de sobrevivente implica, para María Eugenia, a violência de perceber, 

com distanciamento, as contradições e injustiças da luta em nome da qual se sacrificou por 

muitos anos. À dor pela morte de seu filho, agrega-se o sofrimento de cada colombiano e 

colombiana mortos em nome de um futuro que não se tornou presente. O peso da 

responsabilidade sobre o passado violento requer revisitar as lições aprendidas para 

construir um sentido novo para a vida remanescente. Este sentido se constrói na reflexão 

sobre o gênero da guerra: 

 Uno de los fundamentos para la reconstrucción de mi identidad era el 

reconocimiento de mis diferencias de género, las cuales daba cuenta en buena 

parte de mis comportamientos, tanto en las estructuras militares como en las 

relaciones afectivas. No fue fácil en aquel tiempo identificar la inequidad y la 

discriminación, ni mucho menos el poder ejercido por los varones sobre nosotras. 

Y eso que el Eme, acaso por su composición social – estudiantes, clase media 

urbana, intelectuales – fue entre los grupos guerrilleros una organización más 

abierta a la participación femenina en algunos cargos de dirección. Lo cual no 

significa que no existiera el machismo, creo que es una condición inherente a los 

ejércitos. Sucedía que, tanto para nosotras como para ellos, muchas de las 

situaciones de inequidad estaban naturalizadas por la cultura, no resultaban 

visibles, y por lo tanto ni las sentíamos ni las reivindicábamos” (VÁSQUEZ, 

2006, p.356). 

Os espaços de realização do poder masculino na presença das mulheres são sutis e 

muitas vezes mascarados pelo discurso de primazia dos objetivos militares sobre as 

questões privadas. A forma de amar, de servir e de doar-se nas relações com os 

companheiros de causa diferencia as mulheres. E essa diferença é percebida, ainda que 
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veladamente, como uma fraqueza, um ponto de desconfiança na capacidade das mulheres 

de assumir a destruição do outro inimigo como incondicional projeto de vida. Na visão de 

María Eugenia Vásquez, essas contradições inerentes à ruptura com as fronteiras entre 

masculinidade e feminilidade dominantes redefinem os espaços de realização individual e 

coletiva na sociedade colombiana: 

 No me considero sumisa, pero en el campo del amor se expresan mejor mis 

contradicciones entre el discurso y la práctica. Creo que igual sucedió con 

muchas: aunque tuvimos el valor de asumir el rompimiento de la institucionalidad 

vigente, nos encontramos atrapadas por las formas de actuar propias de las 

mujeres en la sociedad de nuestro tiempo. Cedimos espacios de autonomía frente 

al otro, asumimos que las labores domésticas y el cuidado de los hijos eran 

responsabilidad fundamental de la mujeres, aceptamos que las tareas del 

compañero tenían mayor importancia que las nuestras, sacrificamos nuestro 

crecimiento por apoyarlos; en fin, renunciamos a nuestros propios proyectos, a lo 

que deseábamos y lo que esperábamos de la vida, en función, primero, de la 

organización y, luego, de ellos, nuestros amados compañeros (…). Sin embargo, 

nuestra práctica aportó nuevos elementos a la forma de ser mujer, con lo 

conflictiva que podía resultar; quizás su virtud radicaba, precisamente, en lo que 

evidenció las contradicciones entre lo tradicional y lo que fuimos las guerrilleras 

como parte de un proyecto político (VÁSQUEZ, 2006, p.357). 

 O título do testemunho, Escrito para no Morir, exalta uma vida que não se absteve 

de enfrentar os desafios de seu tempo. Trata-se de uma vida que incorpora muitas outras, 

que permanecem invisíveis no espaço político colombiano. Representa o sonho de uma 

juventude e a rebeldia de algumas mulheres que ousaram transpor as barreiras da “república 

dos letrados” para construir uma Colômbia menos violenta para a maioria dos colombianos 

e das colombianas. Não é uma resposta definitiva aos conflitos políticos colombianos, nem 

tampouco uma posição fixa para as mulheres nas primeiras décadas do século XXI. 

Constitui uma narrativa entre muitas outras, que pretende atribuir um sentido mais profundo 

a experiências que não devem ser esquecidas. Esta narrativa é vida que pulsa no contexto de 

morte, que continua a atravessar o cotidiano de muitos colombianos e colombianas.  “La 

muerte se puede dibujar de un solo trazo, con un disparo, por ejemplo. La vida, en cambio, 

es una idea en borrador que se inventa a diario” (VÁSQUEZ, 2006, p.360). 
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5. CONCLUSÃO: 

 O testemunho de María Eugenia Vásquez recupera o sentido de uma experiência que 

amplia os limites do discurso histórico na Colômbia. A escrita de uma mulher que ousou 

subverter os códigos da “cidade letrada” nos transporta para níveis de compreensão 

submersos pelas narrativas oficiais, comprometidas com uma visão específica da história. 

Não se trata de um discurso de substituição das leituras hegemônicas sobre a história da 

Colômbia nas décadas de 1970 e 1980. Significa, ao contrário, uma proposta de diálogo, 

abrindo posibilidades de interpretação do sujeito colombiano que a autoridade da História 

pretende negar. Alguns caminhos do testemunho que analisamos vão ao encontro dos 

espaços de poder consolidados na Colômbia, evitando confrontar representações de classe, 

raça e gênero que separam os sujeitos sociais naquele contexto.  

 Embora tenha que enfrentar a rejeição de seu pai desde a primeira infância, María 

Eugenia é acolhida em uma casa de classe média, com relativo conforto material e 

emocional. Nos conturbados e violentos anos 1950, a menina María Eugenia é protegida 

pelos limites da casa burguesa, vivendo à margem do contexto de desordem pública e 

embate político que tomava conta do país, especialmente no campo. Sua educação, dentro 

do espaço de colégios tradicionais, não sofreu, até a idade adulta, qualquer interrupção. O 

questionamento dos modelos dominantes de socialização feminina, presente desde a 

infância, não impôs à menina María Eugenia sacrificios alheios à sua vontade. Ela foi 

apresentada aos códigos inerentes ao “bem escrever”, sendo-lhe oferecidas as ferramentas 

de intervenção e enunciação que continuam a condicionar a participação política na 

Colômbia. 

 No que tange às identidades de gênero, a narradora, especialmente na parte inicial do 

testemunho, repoduz a dicotomia entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres. 

Entende que a vida pública exige virtudes que a socialização das meninas não contempla. 

Por este motivo, aproxima-se dos homens de seu entorno, orgulhando-se de ser como eles. 

Em relação à sexualidade, María Eugenia reproduz a visão de que as experiências sexuais 

femininas devem ser traduzidas para o código do amor romântico. A busca do prazer  é 

circunscrita a uma visão de honra que pressupõe o controle do corpo feminino.  

 Entendemos que o fato de María Eugenia reproduzir, em alguns momentos, os 

significados dominantes de gênero e de classe não diminui o potencial crítico do 
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testemunho. O processo de reflexão que constitui a narrativa testemunhal pressupõe o 

desnudamento de diferentes dimensões do “eu” que narra, desconstruindo uma visão de 

unicidade do sujeito que se conta. María Eugenia narrada é uma colombiana dos estratos 

médios urbanos que expressa a cultura dominante do seu tempo e de seu lugar, mas não 

apenas. Sua identidade é plural e instável, sendo confrontada pela complexidade das 

experiências vividas.  Os diversos sentidos da experiência de ser mulher no contexto 

narrado promovem o deslocamento do lugar fixo para o feminino nas narrativas públicas. O 

conflito entre os diferentes sujeitos que habitam María Eugenia se dá no espaço híbrido 

entre o público e o privado. 

 A identidade guerreira se constrói na articulação entre fatos e impressões. Entre o 

documento e o sentimento, a mulher narradora se constitui em filha, colega, companheira de 

luta, esposa, amante e mãe. No desempenho de cada papel que lhe coube no “teatro” da 

vida, María Eugenia busca a transgressão da norma. Rejeita as brincadeiras típicas das 

meninas e prefere os jogos de meninos, inclusive aqueles violentos, como os de caça. Na 

escola, desdenha da educação religiosa, bem como dissimula seu ideal de feminilidade nas 

atividades de teatro. Na universidade, abandona o culto ao corpo feminino e transveste-se 

de “guerreiro justo”. Assim, a narradora busca de forma consciente aproximar-se da virtude 

pública, indo além das expectativas sociais para as mulheres de sua classe. 

 Como já afirmamos no decorrer do trabalho, as condições sociais que levam María 

Eugenia a escolher a vida guerrilheira não esgotam as experiências de todas as mulheres 

colombianas que ultrapassaram os limites do confinamento doméstico. As mulheres das 

classes mais baixas, especialmente no campo, foram excluídas das oportunidades 

educacionais que lhes garantissem reconhecimento como parte do projeto intelectual das 

elites revolucionárias. A guerra, assim, não representou um sonho  romântico e uma escolha 

pessoal para muitas mulheres colombianas. Significou, ao contrário, uma realidade 

indesejada que tinha que ser enfrentada. As mulheres participaram da guerra como 

guerrilheiras, como mães de desaparecidos e de sequestrados, como esposas, mães, 

amantes, filhas e prestadoras de serviço aos homens e mulheres membros dos grupos 

armados. A adesão à ideologia não foi, para maioria destas mulheres, o motivador principal 

de sua ação na esfera pública. Elas abandonaram suas casas para sobreviver à invasão do 

espaço privado pela lógica da guerra. Ou seja, alcançaram o espaço público para defender o 
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sagrado feminino, para realizar o pacto de proteção de sua vida doméstica e de sua 

comunidade. Algumas mulheres, em condições mais extemas, não tiveram outra alternativa 

do que ingressar na luta armada para sobreviver aos ataques violentos dos grupos armados 

ou ao trauma das perdas sucessivas de pessoas queridas e bens naquele contexto.   

 Em que pese esta importante ressalva, entendemos que há algo de relevante para as 

mulheres enquanto categoria política no testemunho de María Eugenia Vásquez. Mesmo 

partindo de lugares distintos, tais mulheres ultrapassaram as fronteiras da vivência privada, 

experimentando um estranhamento que impulsiona a reflexão. Ao ocupar e transformar o 

espaço público, elas indicam que o que as mulheres e os homens fazem não é determinado 

pela natureza, mas que decorre de uma cultura construída por discursos e práticas de 

autoridade. Reconhecer e compreender as dinâmicas de reprodução destes discursos e 

práticas são as principais contribuiçoes do testemunho de uma guerrilheira colombiana nos 

anos 1970 e 1980.  

 O exercício de memória conduzido por María Eugenia Vásquez é um caminho para 

entender as possibilidades de realização das mulheres no contexto da guerra civil. A 

memória revela dimensões da experiência ignoradas no tempo vivido. O distanciamento 

temporal entre o fato e o momento de enunciação permite a elaboração de sensações que 

impulsionam um olhar crítico sobre o passado. No caso de María Eugenia Vásquez, esta 

elaboração passa por reconhecer o gênero da guerra. Isto é, por entender que aderir a uma 

luta armada significa reproduzir e reforçar uma visão de masculinidade que associa o 

embate político ao uso continuado da violência. 

 María Eugenia percebe com o recuo temporal que foi um soldado imperfeito. Por 

mais que tenha se esforçado para aproximar seus comportamentos do ideal militarista, era 

vista com desconfiança por ser mulher no corpo e nos desejos. Pretendeu ser um homem 

disfarçado, um soldado a mais na luta, mas falhou neste propósito. Carregou armas, 

comandou tropas, impôs-se pela força a personagens ilustres, mas permaneceu vinculada às 

funções do cuidado, na prática e nas expectativas. Falhou em construir sua identidade 

principal como um espelho da vivência dos homens que amava e admirava. Esta falência foi 

motivo de frustração e trauma na perda de seu filho, mas também inaugurou uma 

necessidade de compreender. A identidade femninina que María Eugenia buscou apagar 

jamais a abandonou. Esteve presente na prática cotidiana dentro do grupo guerrilheiro e nos 



 

117 

 

questionamentos pela incapacidade de ser a mulher que seus amantes desejavam e a mãe 

que seus filhos esperavam. Como ela mesma afirma em seu testemunho, foi na forma de 

amar que seu vínculo com o feminino se expressou de forma mais intensa. É no espaço do 

afeto e do cuidado que o conceito de feminilidade se constitui. 

 Defendemos que esta ligação da guerrilheira com a ética do cuidado não é uma 

fraqueza da mulher-soldado, mas, ao contrário, um espaço de transgressão da cultura da 

violência que domina o espaço político colombiano. Isto significa dizer que a proximidade 

entre o nós e os outros (inclusive familiares) desestabiliza a certeza de incomunicabilidade 

dos projetos políticos na Colômbia.  As relações pessoais e os embates políticos se 

estabelecem pela violência, pela subjugação do outro pela força, mas não somente. Como 

nos mostra a descrição da relação dos guerrilheiros com reféns em episódios de sequestro, o 

diálogo e o cuidado são estratégias de resistência mútua em um contexto hostil para todos 

que ali estão. Esta persperctiva da guerra apenas pode ser vista se aproximarmos o foco para 

os detalhes, para as relações interpessoais. Para além da mãe que segura a arma e do 

uniforme que esconde o corpo, há pessoas, que têm medo e dúvidas. Os guerrilheiros, como 

também os membros dos exércitos oficiais, não foram e não são apenas máquinas de matar, 

buscando a realização a todo preço de sua estratégia maior: destruir o inimigo. Estas 

pessoas armadas são humanas nas suas contradições, nos seus traumas e na sua solidão. 

Entre o treinamento militar e a experiência concreta da guerra, homens e mulheres precisam 

transformar seus desejos. Para sobreviver, física e, mais ainda, psicologicamente, precisam 

cuidar uns dos outros, reconhecer a humanidade do inimigo e duvidar das respostas simples 

que os comandantes da guerra pretendem oferecer. Esta visão da participação na luta 

armada é, a nosso ver, potencialmente desestabilizadora da cultura da guerra, que 

fundamenta a masculinidade hegemônica, abrindo espaços  para a revisão dos caminhos de 

realização política para homens e mulheres colombianos.     

 Como discutimos ao longo desta dissertação, as representações dominantes de 

gênero raramente foram realizadas por homens e mulheres. Estes, participando das 

inúmeras guerras que atravessaram o território colombiano, por opção ou necessidade, 

tiveram que estabelecer compromissos entre o que deveriam ser e o que as condições 

pemitiam que fossem. Esta precariedade das identidades hegemônicas de gênero foi 

dissimulada nos discursos dominantes sobre o pacto nacional. A exaltação da virtude 
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guerreira, do heroísmo bélico, constituiu a narrativa principal da política colombiana. Em 

cada descrição de guerra específica, elegeu-se um vencedor, um grupo que foi capaz pela 

força de submeter as demais identidades a sua vontade. Neste processo, a humanidade de 

vencedores e vencidos é apagada, tornando a participação da guerra um caminho glorioso 

para a conquista do poder político.  

 As narrativas oficiais sobre o processo de construção nacional na Colômbia e o 

processo de violência continuada são mutuamente constitutivos. Ou seja, as palavras dos 

“escritores” da história nacional exaltaram a virtude na guerra, enfatizaram “vitórias” e 

“conquistas”, desconsiderando o estado de permanência da violência na vida social. A 

“justiça”  e a inevitabilidade da guerra, ressaltadas nos relatos oficiais, têm justificado o 

sacrificio de corpos e ideias de várias gerações de colombianos, especialmente no campo, 

em nome da realização de um futuro que nunca chega. A vivência cotidiana do estado de 

guerra, que perdura desde as guerras de independência, autoriza o uso contínuo da violência 

para sustentar as hierarquias de classe, raça e gênero.  

Deste modo, quando María Eugenia toma a palavra (ainda que dentro do código da 

“cidade letrada” e legitimada pela autoridade de seus orientadores e pelo Premio Nacional 

de Testimonio) para narrar a construção de uma feminilidade alternativa aos modelos 

hegemônicos de masculino e feminino, reconhecemos uma nova possibilidade de agir na 

política da Colômbia. A narradora não pode voltar ao ponto de partida. Aprende que o 

projeto nacional colombiano lhe pertence e, portanto, se percebe como agente político, 

mesmo sem o uniforme, a arma e os ritos do grupo. Simultaneamente, rejeita a luta armada 

como caminho para luta política, questionando a ideia de igualdade e solidariedade que 

nunca se realizou plenamente na vivência guerrilheira. Precisa reconstruir-se como pessoa 

para reencontrar seu papel na política de seu tempo.  

A memória de María Eugenia agrega, simultaneamente, prazer, dor, paixão, 

frustração, perda, aprendizado e esperança. Sua identidade se constrói na exposição, ainda 

que controlada em alguns momentos, da intimidade da história, na construção de um pacto 

de cumplicidade com o leitor de narrar o privado na esfera pública. Neste processo, situa-se 

no limite entre o feminino vulnerável e o masculino guerreiro, sem deixar-se absorver 

completamente por nenhuma destas identidades. Representa o feminino fora dos limites do 

poder outro. Funda seu próprio lugar, inspirando mulheres e homens colombianos a romper 
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com a solidão da guerra, sem abdicar da utopia, realizada no ato de escrever para entender, 

documentar e inspirar.  
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