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O filme A História Oficial se passa durante o período de ditadura argentina que 

foi de 1976 até 1983. Uma professora de história que pertence a classe média 

argentina não ignora o fato de o pais viver uma ditadura, porem não vê as 

questões que saltam aos olhos como, por exemplo, o desaparecimento de 

pessoas. Alicia (Norma Aleandro), a professora, é mãe de Gaby (Analia Castro) 

que foi adotada depois que seu marido, Roberto (Héctor Alterio), traz a menina 

para sua casa. 

Alicia convive com pessoas de todas as vertentes políticas, ela janta com os 

militares, trabalha com professores de esquerda e tem alunos das mais 

variadas preferências políticas. A chegada de sua amiga Ana (Chunchuna 

Villafañe) traz a tona os horrores da ditadura, já que Ana volta do exílio (era 

uma ex-presa política) que começa a contar o que sofreu enquanto esteve 

presa. 

A partir daí que Alicia passa notar as historias que se desenrolam e os traumas 

que a ditadura colocou nas vidas de varias pessoas. Para ela que como 



professora sempre foi mais importante o que estava relatado em documentos, 

as historias, ou melhor, os relatos contados nas ruas que passam de boca em 

boca começam a fazer mais sentido. O contato com movimentos que 

reivindicam saber onde estão os filhos desaparecidos ou os bebes que 

sumiram faz com que Alicia passe a se perguntar sobre fatos ocorridos em sua 

vida e principalmente o misterioso aparecimento de Gaby em sua vida sem ter 

passado pelos tramites costumeiros para a adoção de uma criança. 

O desenrolar da historia leva Alicia a buscar a verdadeira origem de Gaby e 

essa busca leva também ela, a saber, o papel desempenhado por seu marido 

que é aliado do governo militar ajudando e entregando aqueles que conspiram 

ou mesmo atrapalham o desenrolar da ditadura. A personalidade da professora 

muda conforme os acontecimentos do filme, ela passa a ter mais atenção no 

que acontece a sua volta, repensa a forma de avaliar alunos entre outras 

coisas. Durante o uma passeata ela chega a uma senhora que pode ser a avó 

de Gaby. 

O filme que foi um dos poucos filmes latino-americanos que ganhou o Oscar de 

Melhor filme estrangeiro é muito importante por levantar questões 

extremamente importantes de um período traumático tanto no quesito 

democrático como também no humanista. A ditadura argentina foi uma das 

mais violentas da América do Sul e uma das que mais conta pessoas 

desaparecidas. O filme levanta a questão de pessoas que viveram a ditadura, 

porém elas não tinham consciência do que se passava na sociedade naquele 

momento e o quão terrível estava sendo a vida de seu vizinho que poderia ser 

um perseguido político, por exemplo. 

A questão dos desaparecidos e as famosas Mães da Praça de Maio são os 

elementos que deixam vivas todas as memórias sobre a ditadura. Ainda mais 

pelo filme ser e 1985, apenas dois anos após o fim do período ditatorial na 

Argentina. A busca por desaparecidos é o principal movimento argentino que 

não deixa os crimes cometidos naquela época impunes, assim como os casos 

dos filhos recém-nascidos que eram tirados dos prisioneiros políticos e levados 

para que eles sejam adotados a margem da lei. 



Esses acontecimentos permanecem mais do que atuais, é só ver o caso Clarín 

onde os herdeiros são filhos adotados do período da ditadura e ao contrario do 

que os outros adotados querem, que é descobrir sua verdadeira família, os 

herdeiros do Clarín não querem ser retirados de sua família adotiva. As 

vantagens de ser herdeiro de um império das comunicações faz com que a 

busca pela identidade fique em segundo plano, ou seja, nem todos os bebes 

que foram tirados de seus pais podem querem retornar a sua família de origem 

que implicaria em conseqüências legais. 

O filme nos mostra outra parte da sociedade que apoiava a ditadura, porém 

que não era de conhecimento publico na época. Varias empresas privadas 

foram aliadas do governo militar durante a ditadura, algumas empresas serviam 

como forma de controle tendo dentro funcionários que eram encarregados de 

observar os seus colegas de trabalho e entregar-los se preciso caso suas 

atitudes fossem prejudiciais ao governo. Então varias empresas de renome 

internacional passaram por essa situação de apoiar o governo que em troca 

dava vantagens para as mesmas. 

As ditaduras da America latina não foram mantidas apenas com repressão por 

parte dos militares, se não houvesse uma participação civil em apoio ao regime 

dificilmente atrocidades como o desaparecimento de pessoas e as adoções de 

crianças passariam despercebidas. Empresas privadas, estatais, ajuda da 

igreja católica e apoio civil foram formas de manter o interesse de um grupo 

que estava no poder, porém não se pode ignorar que o tempo e alguns 

daqueles envolvidos (empresas e outras instituições) anteriormente passaram 

por reformulações que não apoiariam tal regime antidemocrático. 

 

 

 


