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RESUMO 

 

Este trabalho pretende resgatar parte de um período da história do Brasil, a ditadura 

militar (1964-1985), sob a ótica dos oprimidos, em particular as múltiplas e criativas 

formas de participação feminina na resistência ao regime militar, tornando visível, com 

entrevistas e pesquisa bibliográfica, sua trajetória e sua contribuição à conquista da 

democracia.  

Busca construir uma outra versão desse período de nossa história, reconstituindo a 

trajetória coletiva e individual de um grupo de mulheres, em permanente interação com 

essas duas instâncias. Dessa forma, dando voz a essas mulheres, pretende contribuir para o 

resgate de seu desempenho como sujeito e agente desse momento da história social 

brasileira. 

Para esse fim, foram coletados relatos tematizados de vida de 13 mulheres, que falaram 

sobre sua participação no apoio á luta, na estrutura dos partidos, durante a clandestinidade 

e no exílio, na luta armada e na solidão do cárcere e da tortura. 

 

 



 VII

ABSTRACT 

 

This work intends to review a period in Brazilian history, the military dictatorship 

(1964-1985), from the point of view of the oppressed, particularly the multiple and creative 

ways women participated on the resistance to the military regime, showing, through 

interviews and bibliographic research, their path and their contribution to the establishment 

of democracy. 

 It attempts to build a different version of this period of our history, reconstructing the 

collective and individual paths of a group of women, in permanent interaction between 

these two views. In this way, by giving voice to this women, it intends to contribute to the 

recuperation of their actions as subjects and agents of this moment in Brazilian social 

history.  

For that, were collected life stories of 13 women, who talked about their participation in 

support activities, in the structure of political parties, in the underground period, in exile, in 

armed resistance and in the solitude of imprisonment and torture. 
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Apresentação 
 

A memória de um período importante da história recente do Brasil − a ditadura 

militar, que vai de 31 de março de 1964, data do golpe, até 1985, com a eleição, ainda 

que indireta, de Tancredo Neves − ainda tem muitos fatos a serem recuperados. Como 

destacam os organizadores do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos políticos a partir de 

1964, há várias formas de narrar a história de um país. Uma visão sempre esquecida, 

conhecida como a ótica dos vencidos, é aquela forjada pela prática dos movimentos 

sociais populares, nas suas lutas, no seu cotidiano, na sua resistência (1996: 25). A 

história oficial se depara com as dificuldades de ‘assimilar’ a de outros participantes, 

sobretudo daqueles que fizeram oposição ao regime de exceção, instaurado no país. Isso 

ocorre porque ela é feita pelas frações dominantes da burguesia, classe que jamais 

assume a ótica dos oprimidos, uma vez que tal postura significa sua negação e, por 

conseguinte, sua destruição.  

Durante mais de 20 anos, esses atores e atrizes de nossa história não puderam 

revelar sua própria participação nem sua contribuição para os destinos do país. Foram 

transformados em vilões pela historiografia oficial da época.  

Por outro lado, as mulheres foram, em geral, relegadas às sombras da História. 

Entendia-se que ao se falar no ser humano, sempre grafado no masculino − o Homem −, 

elas estivessem aí subsumidas. Segundo Ferreira (1996, p. 15), “a categoria mulher é uma 

das que não têm registro histórico pertinente”. Sua presença é silenciada na história e sua 

voz praticamente não é ouvida na política − arena pública e masculina por excelência. 

Como afirma Colling (1997, p.  3),  
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“a relação entre mulher e política tem sido tema tabu na sociedade brasileira. 
O lugar do homem é no comando do mundo político, à mulher resta o privado, 
onde muitas vezes os homens também comandam. Invadir o espaço público, 
político e masculino foi o que fizeram estas mulheres, ao se engajarem em 
organizações de esquerda, clandestinas, para fazer oposição, juntamente com os 
homens, ao regime militar. Ousaram participar da política, espaço que marca a 
diferença e a exclusão”.  

7 

Este trabalho busca construir uma outra versão desse período de nossa história, 

reconstituindo a trajetória coletiva e individual de um grupo de mulheres, em 

permanente interação com essas duas instâncias. Dessa forma, dando voz a essas 

mulheres, pretende-se contribuir para o resgate de seu desempenho como sujeitos e 

agentes desse momento da história social brasileira. Não se trata, tão-somente, da 

construção de outra versão dos fatos. Trata-se de olhar a totalidade social com tudo que 

ela contém: diferentes culturas etnorraciais, distintos gêneros e classes sociais, tendo 

estas últimas sido construídas num quadro histórico em que já operavam, havia 

milênios, as outras duas contradições mencionadas.  

É praticamente impossível resgatar, em termos quantitativos, a participação 

feminina na resistência ao estado da exceção. Acredita-se que as mulheres 

representavam entre 20% e 25% dos militantes e do total de presos políticos, e 10% dos 

cerca de 400 mortos e desaparecidos políticos. Criaram o Movimento Feminino pela 

Anistia, liderado por Terezinha Zerbini, que se espraiou por todo o Brasil, com ampla 

participação de donas-de-casa e de outros segmentos sociais. Vale destacar que houve 

significativa adesão masculina a esse importante movimento, num momento em que seu 

êxito já poderia ser previsto.  

As mulheres tiveram papel importante na luta armada, tanto no campo quanto na 

cidade. Em número significativo, estiveram à frente de ações da guerrilha urbana, 

como seqüestro de diplomatas e assalto a bancos. Dezenas participaram da experiência 
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guerrilheira do Araguaia, no sul do Pará, onde se destacaram no comando de batalhões 

e nos embates com o Exército. 

Um número incontável de mulheres, talvez milhares, participou de forma ainda 

mais invisível da resistência, apoiando filhos, pais, irmãos, netos e amigos, oferecendo 

suas casas como ‘aparelho’, trabalhando na infra-estrutura, cozinhando, lavando e 

passando, operando como estafetas, doando dinheiro e bens e, sobretudo, oferecendo 

abrigo e alento aos que viviam na clandestinidade. Uma delas, Zuzu Angel, acabou se 

transformando num mito da resistência, em virtude de sua incansável luta para reaver o 

corpo do filho, Stuart Angel, torturado e morto na Base Aérea do Galeão, Rio de 

Janeiro. Em decorrência disso, morreu ela própria num pretenso acidente de carro na 

saída do túnel Dois Irmãos, no Rio de Janeiro, que a história oficial não quis reconhecer 

como execução, mas que a Comissão de Mortos e Desaparecidos considerou como 

assassinato. 

Por outro lado, a crescente participação feminina nas fileiras da resistência tem 

como pano de fundo o boom da participação de mulheres no mercado formal de 

trabalho, sobretudo, na década de 1970, quando o crescimento do movimento feminista 

e de mulheres, e uma verdadeira revolução de costumes ocorreu com a descoberta e 

disseminação da pílula anticoncepcional. Foi a época em que Leila Diniz concedia 

explosivas entrevistas ao jornal Pasquim e, grávida, desfilava nas praias vestindo 

biquíni.  

"Poder-se-ia dizer que a história da mulher na sociedade é a história da 

invisibilidade do visível. Ou da visibilidade do invisível", afirma Valadares (1998, p.  

39). E continua: 

“ quando se olha para um determinado espaço político, como a direção de um 
sindicato, a direção de uma universidade ou de uma entidade estudantil, a 
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representação parlamentar, os órgãos executivos, a administração pública, etc. (sic) 
é visível a ausência ou a presença diminuta da mulher. E quando se olha, a fundo, o 
processo de construção daquele instrumento político ou daquela instituição, a 
elaboração e execução de projetos, a participação nas atividades, a presença ativa 
nas greves, nas lutas políticas, nas campanhas eleitorais, nas diversas áreas do 
saber científico, o invisível se faz visível. Só que continua oculto e o que se vê (sic) 
é a sua invisibilidade".  

Este trabalho pretende resgatar uma parte desta história da ótica dos oprimidos, em 

particular, as múltiplas e criativas formas de participação feminina na resistência ao 

regime militar, tornando visível, com entrevistas e pesquisa bibliográfica, sua trajetória 

e sua contribuição à conquista da democracia.  

Com esse objetivo, colhi relatos de vida de 11 mulheres: Loreta Valadares, Liège 

Rocha e Dodora Arantes, na época, militantes da Ação Popular; Ediria Amazonas, 

Tereza Costa Rego e Maria Amélia Teles, então militantes do PCdoB (Partido 

Comunista do Brasil); Eleonora Menicucci, do POC (Partido Operário Comunista); 

Guiomar Lopes (ALN); Telma Lucena, filha de Damaris Lucena (VPR); Dulce Maia 

(VPR), Leda Gitahy e sua mãe, Eunice Gitahy, sem militância partidária (a primeira, 

entretanto, tendo ligações com a ALN). 

Utilizei entrevistas que realizei com Criméia Schmidt de Almeida na década de 80, 

no jornal Tribuna Operária, sobre a guerrilha do Araguaia. Também utilizei o relato de 

Gilse Cosenza, então membro da AP, colhido por Mariana Joffily. Recorri, ainda, a 

depoimentos a Luiz Maklouf de Carvalho de mulheres que participaram da guerrilha 

urbana, ao de Carmela Pezzuti, recolhido por mim e por Maria Isabel Bebela, e ao de 

Clarize Herzog, colhido por Laura Greenhalgh, dentre outros. Finalmente, utilizei 

artigos, biografias e romances sobre a vida de algumas mulheres, como Zuzu Angel e 

Yara Yavelberg. Os porquês e o método de pesquisa e de análise utilizados estão no 

capítulo 2. 
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Seguramente, essa visão não será, nem pretende ser, unânime. Afinal, este resgate, 

conforme a visão de Benjamim, é um terreno propício à praxis revolucionária, pois, 

como afirma em Teses sobre a filosofia da história (1987), “é exatamente onde a 

história aparece na memória, numa imagem que irrompe inesperadamente num 

momento de crise, que as forças políticas rivais guerreiam”. 

No entanto, a diversidade de interpretações desse período histórico, longe de 

reduzir, reforça a importância e legitima o resgate da história, da perspectiva de gênero, 

trazendo à tona a importância do desempenho das mulheres na teia de relações sociais, 

na resistência à ditadura e na luta pela conquista da democracia. 

A postura do pesquisador 

É preciso refletir sobre a postura ética e metodológica adotada pelo pesquisador 

social.  Como afirma Wright Mills1, a principal tarefa intelectual e política do cientista 

social, pois as duas aqui coincidem, é deixar claros os elementos da inquietação e da 

indiferença contemporâneas. Em outras palavras, não existe ciência social neutra. O 

cientista social não está acima das classes nem da organização de gênero e/ou 

etnorracial de uma determinada sociedade. Para ser ético, ele precisa conhecer este 

contexto e posicionar-se dentro dele.  

O ‘lugar’ de onde falo neste trabalho − na condição de pesquisadora − não se situa 

fora do objeto de pesquisa. Existe, do ponto de vista marxista, uma unidade dialética 

entre sujeito e objeto. O sujeito, considerado apenas e estritamente como sujeito, 

distinto e separado de todo objeto, nada poderia saber, pois não teria nem a si próprio 

como objeto do seu conhecimento. 

De modo mais geral, como afirma Pires (1990), nenhum puro sujeito é concebível, 

pois este somente receberia informações sem emiti-las nunca, portanto, nada poderia 
 

1 WRIGHT MILLS, A. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1969. 
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saber a respeito do que quer que fosse, nem mesmo a respeito de si próprio; no instante 

mesmo em que se definisse como puro sujeito cognoscente estaria afirmando, eo ipso, 

que nada conhece, não podendo, pois, ser sujeito cognoscente.  

De outro lado, como afirma ainda Pires (1996),  

“é inconcebível o puro objeto, que apenas emitisse informações sem receber 
nenhuma, pois isto equivaleria a um puro agir sem qualquer feed back, o que é 
contraditório com a noção mesma de continuidade da ação no tempo e só poderia 
cumprir-se na hipótese, intrinsecamente absurda, de uma ação sem duração”. 

 

Ora, se o sujeito cognoscente não pode ser o que é sem ser também objeto e se, de 

outro lado, o objeto não pode ser um radical não-sujeito, a conclusão fatal é que a 

condição de sujeito e a de objeto se exigem reciprocamente e não se separam senão in 

verbis. Na melhor das hipóteses, sujeito e objeto são nomes de funções que, no entanto, 

para serem exercidas, requerem-se mutuamente, não só no sujeito como também no 

objeto, possuindo cada um deles ambas as funções e só podendo ser sujeito e objeto um 

para o outro, porque cada um deles é, em si, ambas as coisas. Espero, como Pires, que 

“[...}aqueles que têm olhos para ver, consigam perceber as tremendas conseqüências 

filosóficas dessas constatações, e que compreendam residir aí o verdadeiro princípio de 

toda ciência” (Pires, 1996).  

Tendo participado de forma ativa na resistência ao regime militar, tenho um vínculo 

privilegiado com o objeto de pesquisa e, neste sentido, confundo-me com ele. No 

entanto, ao tentar entender as formas de participação feminina nesta resistência faço, ao 

mesmo tempo, o esforço metodológico de me distanciar do objeto para ser aquela que 

realiza a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

Em busca do resgate de uma história  
do ângulo do oprimido 

 

“Articular o passado historicamente não significa reconhecê-lo  
'como realmente foi´. Significa apoderar-se de uma recordação  

assim que ela irrompe, em um momento de perigo. O materialismo  
histórico deseja reter aquela imagem do passado que, 

inesperadamente, aparece ao homem, assinalada pela história, em  
um momento de perigo. (....) Apenas o historiador terá o dom de  

atiçar a centelha da esperança no passado, firmemente  
convencido de que até mesmo os mortos não estarão a salvo do 

 inimigo, caso ele vença. E esse inimigo não tem cessado  
de ser vitorioso”. 

Walter Benjamim 
 

Desvendar a participação feminina na resistência ao regime militar (1964-1985) 

constitui a proposta central deste trabalho, buscando, como diz Benjamim, “atiçar a 

centelha de esperança no passado, firmemente convencida de que até mesmo os mortos 

não estarão a salvo do inimigo, caso ele vença”. E que inimigo é este?Trata-se da versão 

oficial da história, escrita pelas classes dominantes, na qual os setores populares servem 

como pano de fundo para realçar as qualidades, pretensas ou reais, dos vencedores. A 

tarefa de recuperação tem sido executada com muito maior freqüência pelos sociólogos 

do que pelos historiadores − cabe lembrar, aqui, o fato de que a história, remota ou 

recente, alimenta a sociologia, dando, por conseguinte, ao sociólogo, as mesmas 

possibilidades de resgatar a história que oferece ao historiador. A diferença reside no 

caráter da análise sociológica em relação à análise historiográfica. Rigorosamente, trata-

se da visão da sociedade como totalidade orgânica, abrindo as portas para uma análise 

crítica e situando-se o investigador na categoria dos dominados-explorados. 
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A história, como afirma Heller2 (1970), é a substância da sociedade. E o decurso da 

história é o processo de construção de valores ou da degenerescência e do ocaso deste 

ou daquele valor. E o que chamamos de valor? Ainda segundo Heller, “tudo aquilo que 

faz parte do ser genérico do homem e contribui, direta ou mediatamente, para a 

explicação desse ser genético. (...) As componentes da essência humana são, para Marx, 

o trabalho (a objetivação), a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a 

liberdade”. A liberdade é um valor moral, uma categoria central da ética. 

Ainda segundo Heller, “todo juízo referente à sociedade é um juízo de valor, na 

medida em que se apresenta no interior de uma teoria, de uma concepção de mundo. 

Isso não quer dizer que seja subjetivo, já que os próprios valores sociais são valores 

ontológicos”.  

Por outro lado, comportamentos considerados como pautados por um excelente 

padrão ético, como a solidariedade, por exemplo, fazem parte da estratégia de 

sobrevivência dos oprimidos. Sobretudo, como diria Todorov3, em face do extremo, em 

face do perigo, para escapar da degradação.  

Isso porque, numa situação de extremo perigo − como durante os estados de 

exceção ou as guerras, por exemplo, em que suas posições são ameaçadas −, os 

indivíduos não conseguem sobreviver (pelo menos mantendo suas convicções políticas, 

religiosas ou ideológicas) sozinhos. Não por acaso, a resistência organiza-se 

tradicionalmente em redes, como ocorreu durante a ditadura militar no Brasil. 

Muitos sobreviventes dos campos de concentração reconhecem que, sem ajuda, 

seria impossível sobreviver. Pode-se dizer o mesmo dos anos de chumbo no Brasil. Sem 

 

2 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 1970. 
3 TODOROV, Tzvetan. Em face do extremo. São Paulo: Papirus, 1994. 
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a solidariedade dos vizinhos, amigos e familiares, os militantes, sobretudo os 

clandestinos, não teriam como resistir. Não se trata, aqui, de juízo moral das pessoas 

envolvidas, mas das estratégias de que se utilizam para sobreviver, buscando manter sua 

dignidade e algum sentido ético. 

Isso não significa que a coexistência entre as mulheres fosse sempre pacífica ou que 

não houvesse conflitos e contradições entre elas. Afinal, as mulheres, como categoria de 

gênero, apresentam, no todo, marcadas diferenças de classe, raça/etnia e outras, de 

natureza distinta, como geração, além das posições ideológicas e políticas diferenciadas. 

Como pontua Eleonora Menicucci,  

“(...) a minha convivência com as mulheres nos presídios foi maravilhosa mas 
teve de tudo: ódio, briga. Bobagem dizer que foi um mar de rosas, tinha 
divergências, conflitos. Tinha uma coisa no presídio das mulheres e dos homens, 
que era de inominável, de violência: antes de adentrar a torre, que era o presídio 
onde nós ficávamos, tinha duas celas embaixo, nas quais todas que chegavam 
ficavam um mês (em estágio) probatório, para ver si você tinha ética, se abriu4, não 
abriu, dava um período probatório para ver. Isso era de uma perversidade enorme. 
Mas isso era uma forma de se proteger, tem os dois lados. Depois tinham as greves 
de fome, teve as que fizeram, as que não fizeram, eu fiz uma, não fiz outra, porque 
a gente avaliou que politicamente era equivocada a greve. 

Mas existia também uma solidariedade muito grande entre nós, e também 
aquelas por quem você tinha mais ou menos afeto. Falo isso com os olhos de hoje. 
Essas coisas precisam ser ditas, mas foi um período muito rico, eu não seria hoje o 
que eu sou se não tivesse passado por isso.” 

 

Mas a solidariedade era (e continua a ser) também uma importante estratégia de 

sobrevivência. Dentre as mulheres, a solidariedade se manifesta também no sentido da 

cumplicidade de gênero, no reconhecimento da outra como parte de um todo oprimido. 

Gilse Cosenza, uma das entrevistadas para a elaboração deste trabalho, relata a respeito: 

"Uma vez, me aconteceu uma coisa interessantíssima, muito marcante em 
relação ao cigarro. Quando eu estava na solitária, fiquei desesperada para fumar! 
Eu sonhava que tinha um cigarro nos meus dedos... Eu estava naquela tensão toda 

 

4 ‘Abrir’ era uma gíria nas organizações partidárias, que significava fornecer informações aos 
inimigos, aos torturadores. 
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e, um dia, para gastar o tempo, comecei a enfiar a mão para dentro do colchão de 
palha, muito velho, que tinha ali. Achei uma caixinha de fósforos, e nela, escrito a 
lápis "Para a próxima ocupante deste hotel" com a letra de alguma mulher, presa 
política, que passou por lá antes de mim. Pensei que se ela havia deixado a 
caixinha de fósforos, ela provavelmente teria deixado também um palito de fósforo 
e, por conseqüência, um cigarro. Desmanchei o colchão inteiro e achei: eram três 
palitos de fósforos e três cigarros. Esses três cigarros, pôxa, eu curti, baforada por 
baforada, durante alguns dias... A companheira que passou por lá deixou três 
cigarros para mim, que fui a seguinte, foi incrível!" 

 

Um gesto anônimo de solidariedade para com uma companheira igualmente 

anônima, oferecendo uma ajuda passível de aproveitamento, o que ocorreu por parte de 

Gilse.  

Parto, neste trabalho, de um juízo de valor presente na fala dos oprimidos. Busco 

um padrão ético que represente os interesses daqueles que não tiveram lugar nem 

espaço para fornecer sua versão dos fatos, nem voz para expressá-los. Nesse sentido, 

procurei, em particular, amplificar a fala das mulheres, já que estão (quase) sempre 

ausentes dos relatos da história, inclusive a da resistência ao regime militar brasileiro, 

pois a visão sexista, machista, perpassa todas as classes sociais. Ou seja, geralmente, os 

homens que escrevem a história, inclusive os que participaram da resistência, pouco se 

referem ao papel desempenhado pelas mulheres. 

Por que temos que dar voz às mulheres? Parafraseando Marilena Chauí5, porque 

são a fonte da qual jorra parte fundamental de nossa cultura, ponto em que o passado se 

conserva, e presente e futuro se gestam; porque só perde o sentido aquilo que, no 

presente, não é percebido como tendo existido no passado. 

 

5 CHAUÍ, Marilena. Apresentação: Os trabalhos da memória. In BOSI, Eclea. Memória e 
sociedade - Lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 18. 
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Mas, ainda repetindo a pergunta de Chauí6, por que nós é que teríamos que lutar por 

elas? Porque foram desarmadas. Porque não têm, coletivamente, espaço para expor sua 

versão e para contar sua história. E isso porque, milenarmente, são exploradas-

dominadas pelos homens como categoria de sexo, processo capaz de tornar sua 

participação invisível. 

Ainda parafraseando Chauí7, que é, pois, ser mulher na sociedade capitalista? É 

sobreviver. É lutar para resgatar e registrar sua presença e participação na memória 

coletiva. “Destruindo os suportes materiais da memória, a sociedade capitalista 

bloqueou os caminhos da lembrança, arrancou seus marcos e apagou seus rastros” 

(Chaui, 1995, p. 19). 

A ideologia dominante coloca na moda a falta de valores. No entanto, esta ausência 

de valores é apenas aparente, uma vez que toda sociedade tem um certo padrão ético e 

suas referências. E o valor dominante, hoje, na sociedade neoliberal, pode ser traduzido 

por uma só palavra: dinheiro. Por ele, pode-se tudo: negociar dignidade, corpo, 

liberdade. Em nome dele, tudo se transforma em mercadoria: os ideais, as crenças, as 

esperanças. No mercado capitalista, os sonhos são vendidos por vinténs. 

Como afirmou Frei Beto8, no Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre em 

2002,  

“Há três importantes valores, contidos no coração da civilização capitalista 
ocidental, na sua forma atual”. Os três grandes valores do credo de Davos: o dólar, 
o euro e o yen. Estes três não deixam de ter suas contradições, mas, juntos, 
constituem a escala de valores neoliberal globalizada. A principal característica 
comum destes três valores é sua natureza estritamente quantitativa: eles não 

 

6 CHAUÍ, op. cit., p. 19. 
7 CHAUÍ, op. cit., p 20. 
8 LÖWY, Michael e BETO, Frei. Valores de uma nova civilização. Texto inicial apresentado 
para a conferência "Princípios e valores da nova sociedade" do Fórum Social Mundial. Porto 
Alegre, mimeo, 2002. 
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conhecem o “bem e o mal, o justo e o injusto”. Conhecem apenas quantidades, 
números, cifras: um, cem, mil, um milhão, um bilhão. Quem tem um bilhão – de 
dólares, euros ou yens – vale mais do que quem tem só um milhão, e muito mais do 
que aquele que só tem mil. E, obviamente, aquele que não tem nada, ou quase 
nada, nada vale na escala de valores de Davos. É como se não existisse em lugar 
nenhum, já que não está no mercado! 

Se está fora do mercado, está no não-lugar, portanto, no vazio sócio-
econômico. As regras éticas desta “religião” são as já estabelecidas, há dois 
séculos, pelo “teólogo” economista Sir Adam Smith: que cada indivíduo busque, 
da maneira mais implacável possível, seu interesse egoísta, sem prestar atenção a 
seu próximo, e a mão invisível do deus-mercado cuidará do resto, trazendo 
harmonia e prosperidade a toda a nação. 

Em decorrência dessa concepção dominante, vivemos, como previa Marx na 
Miséria da Filosofia, num ‘tempo da corrupção geral, da venalidade universal ou, 
para falar em termos de economia política, o tempo em que qualquer coisa, moral 
ou física, tendo-se tornado valor venal, é levada ao mercado para ser apreciada por 
seu valor adequado’”. 

 

O ideal que o sistema capitalista prega só pode ser alcançado por alguns, às 

expensas da maioria. Esta é a essência do capitalismo. “As relações econômicas 

assumem um caráter impessoal, dando a impressão de serem puramente relações 

objetivas de mercadorias entre si, com as quais nada têm a ver considerações morais” 

(Pompe, 20019). Isso não significa que dentro do próprio sistema não existam valores 

morais conflitantes com o padrão dominante. Contudo, a própria natureza desse sistema 

econômico cria seus próprios ‘valores morais’, que, na prática, colocam na 

marginalidade as manifestações de uma ética humanitária (Pompe, 2001). 

No capitalismo, que surge historicamente defendendo a liberdade, a igualdade e a 

fraternidade, esses lemas perderam totalmente seu significado e só são invocados a 

favor de um pequeno grupo de privilegiados e multimilionários. A exemplo do que 

ocorria na famosa democracia da Antiguidade grega, todos os direitos são reservados 

aos detentores do poder e do dinheiro. Para os demais, ou seja, para a imensa maioria da 

população, sobram os deveres, o trabalho, a escravidão, as injustiças. E os resultados 

 

9 POMPE, Carlos. Ética, questão de classe. Jornal A Classe Operária edição 201, ano 76, de 17/5/2001. 
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são uma enorme desesperança e a falta de perspectivas. Urge repensar valores, recriar 

novos padrões éticos, gerar esperanças.  

O que é mesmo ‘ética’? 

Definir conceitos é uma tarefa árdua e ingrata. Pois, como lembra Borhein10, se 

possuímos as palavras, somos igualmente possuídos por elas. 

 No fundo, servo da palavra é aquele que a profere. O homem e a condição humana 

são conduzidos pelo sentido da palavra. E como a língua é uma realidade viva, 

dinâmica, dotada de um sentido que evolui, que se modifica, tudo o que digo permanece 

caudatário de um momento dessa evolução, sabendo eu disso ou não. É isso que torna 

todo dicionário uma realidade morta; “(...) O dicionário irrealiza a palavra”. 

O termo ‘ética’ tem sido muito invocado em nosso cotidiano com significados 

diversos, nem sempre indicando a mesma coisa. Essa multiplicidade de significados 

também aparece nas discussões filosóficas da Grécia Antiga. Entretanto, mesmo sendo 

uma palavra usada com sentidos e intuitos muito diferentes, ética refere-se sempre ao 

que um dado grupo social entende como o que deve ser o bom comportamento humano. 

Sendo assim, as discussões sobre ética referem-se aos modos de valorar os próprios 

comportamentos e o das outras pessoas e, também, aos parâmetros que servem para 

orientar essas ações.  

O termo ‘ética’ tem origem no termo grego ethos, que significa ‘costumes e hábitos 

sociais’. Já a palavra ‘moral’ tem origem no termo mores, do latim, e tem o mesmo 

significado. No entanto, historicamente, esses conceitos foram adquirindo significados 

 

10 BORHEIN, Gerd. O conceito de tradição. In VVAA. Tradição contradição. Rio de Janeiro: 
Zahar Editor/ Funarte, 1987. p. 19. 
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diferentes. Alguns autores definem moral como conjunto de princípios, crenças, regras 

que orientam o comportamento das pessoas nas diversas sociedades, e ética como 

‘reflexão crítica sobre a moral’ e também como ‘a própria realização de um tipo de 

comportamento’. Outros autores, por sua vez, procuram distinguir as duas palavras, 

usando o termo ‘moral’ para os códigos de valores diferentes e específicos que existem, 

e o termo ‘ética’ para a busca de valores universais, que seriam válidos no âmbito da 

humanidade como um todo e não apenas em um grupo específico (Ernica, 200311). Em 

geral, ‘moral’ contempla valores religiosos, enquanto ‘ética’ independe deles. 

Pode parecer contraditório falar em ‘valores universais’, se defendemos que a ética 

é histórica. No entanto, do ponto de vista marxista, pode-se pensar na busca e defesa de 

valores ‘universais’ – entendidos como válidos para o conjunto da sociedade – como 

igualdade de direitos, solidariedade, fraternidade, dentre outros, no momento histórico 

de surgimento e consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Os valores morais são juízos sobre as ações humanas que se baseiam em definições 

do que é bom/mau ou do que é o bem ou o mal. Eles são imprescindíveis para que 

possamos guiar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos e servem de parâmetros 

pelos quais fazemos escolhas e orientamos nossas ações. Esses valores são 

desenvolvidos pela consciência humana, ao longo da história.  

A consciência surge de um salto que se dá no processo de evolução dos primatas, 

isto é, no processo de hominização. Segundo SAFFIOTI,12

 

 

11 ERNICA, Maurício. Cidadania − decidir entre humanos. Sessão ‘O assunto é’, sítio 
www.educarede.org.br. Retirada em setembro de 2004. 
12 SAFFIOTI, Heleieth I.B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Perseu Abramo, 2004. A 
citação foi retirada de uma ampliação do capítulo IV, que deverá constar de uma eventual 
segunda edição. 
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“‘Embora haja profundas diferenças entre as três esferas ontológicas – a 
inorgânica, a orgânica e o ser social – esta última não prescinde das demais, 
podendo-se, no momento atual, afirmar que nenhuma tem existência própria, 
autônoma’. É no ser social que se inscreve a História, realizada por seres humanos 
e, lembrando Marx, não em condições por eles idealizadas, mas em circunstâncias 
herdadas do passado. (...) Na primeira esfera, não há vida e, por conseguinte, não 
há sequer reprodução. Há transformações, passando um mineral de um estado a 
outro estado, a rocha tornando-se areia, por exemplo. Nada pode haver de novo 
numa esfera em que nem vida existe. Na segunda, há vida e, portanto, pelo menos, 
reprodução. Uma mangueira produzirá sempre mangas, jamais jacas. Em sua 
evolução, as sementes das mangas produzirão outras mangueiras. Elidindo a 
mediação das sementes, mangueiras nada criam de novo; reproduzem-se como 
mangueiras. 

Na esfera social, a consciência desempenha papel fundamental, permitindo a 
pré-ideação das atividades e até, pelo menos parcialmente, a previsão de seus 
resultados. A consciência constitui o elemento próprio, específico do ser social. É 
por sua existência que a esfera social se distingue das demais. (...) 

O ser social, dotado de consciência, é responsável pelas transformações da 
sociedade, permanecendo, entretanto, um ser natural. A sociedade tem, pois, 
fundamento biológico.” 

 

Mas os seres humanos, embora tendo uma origem animal, precisam transformar sua 

natureza. A intermediação da consciência é decisiva para a constituição da ação 

humana. O homem transforma a natureza por meio do trabalho. E, ao transformar a 

natureza em relações sociais de produção, cria um mundo material próprio e produz 

também as idéias. As esferas ontológicas inorgânica e orgânica continuam existindo e 

delas os seres humanos não podem prescindir. Porém, obviamente, quanto mais 

complexo se torna o ser social, tanto maior será o número de mediações entre o 

inorgânico e o orgânico, de um lado, e o ser social, de outro lado, sendo este o 

realizador das mediações.  

Em outras palavras, a premissa é a de que o reino da necessidade cria o primeiro 

impulso da construção da história, que se dará no sentido da busca permanente do 

homem da realização de suas necessidades e carências, partindo das bases naturais com 

que conta: seu patrimônio corporal e uma dada natureza. Como afirmam Marx e Engels 
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em A Ideologia Alemã,13, o homem se distingue do animal pela consciência de que é 

portador e que lhe permite conceber, por exemplo, uma casa, antes de construí-la. Num 

primeiro momento, o homem produz para satisfazer a suas necessidades básicas de 

sobrevivência; num segundo momento, para satisfazer às necessidades que vão se 

criando na proporção em que a base material vai sendo modificada por essa ação e esse 

é o primeiro ato histórico. 

O ponto de partida da história não pode, portanto, ser a idéia. É a vida material que 

determina, em última instância, a consciência. 

No entanto, Marx e Engels também consideravam que, ao serem assimiladas pelas 

massas, as idéias adquirem força material. Não por acaso, historicamente, o trabalho de 

pensar, de desenvolver teorias, foi se transformando em função de um segmento 

privilegiado da classe dominante, enquanto o trabalho manual passava a ser exercido 

pelos explorados. O conhecimento passa a constituir-se numa forma de poder. 

Ao tomarmos parte da vida social, vamos desenvolvendo uma vida interior marcada 

por representações das relações que estabelecemos conosco, com os outros e com o 

meio externo a nós. O desenvolvimento da consciência e da linguagem nos permite 

trazer à consciência nossas necessidades, vontades e desejos. A partir daí, podemos 

interpretar o que se passa conosco e com os outros, imaginar o futuro, mobilizar 

experiências e saberes já realizados e podemos, enfim, orientar nossas ações futuras, 

segundo determinadas finalidades.  

 

 

13 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
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A ética é histórica 

Portanto, ética, assim como os valores que defende, é um conceito constituído 

historicamente. Como o pensamento dominante de uma época é o pensamento da classe 

dominante, o mesmo vale para a ética. Assim, os valores defendidos pelo capitalismo 

são os valores do capitalismo e não a expressão ‘natural’ (ou seja, determinada pela 

natureza) de uma determinada situação social. A exploração do homem pelo homem 

não é natural. Faz parte de um determinado momento histórico, o da luta de classes.  

Criados na vida social para orientar as ações humanas e regular a relação entre as 

pessoas, os valores morais não têm validade universal. Têm significado apenas em um 

contexto específico, no quadro de uma cultura determinada, e têm existência histórica, 

porque são criações humanas e, por isso, podem ser alterados. 

Um comportamento considerado correto e aprovável em um certo momento pode 

ser avaliado como ruim e profundamente reprovável em outro. Uma sociedade 

escravista não pode crer na fraternidade e igualdade. Aristóteles (filósofo grego, 384 a 

322 a.C.), por exemplo, acreditava que os escravos eram incapazes de ter uma vida 

virtuosa. 

Durante milênios, as mulheres foram consideradas inferiores aos homens. As 

concepções de Santo Agostinho a respeito do gênero feminino tornaram-se herança de 

todas as gerações subseqüentes de cristãos e influíram, pela compreensão da natureza 

humana que induzem, o pensamento político e psicológico do Ocidente. Desenvolvidas 

mais tarde por Santo Alberto e São Tomás de Aquino, marcaram, indelevelmente, as 

relações de gênero na sociedade ocidental. Santo Alberto, por exemplo, considerava que 

“a mulher é menos qualificada que o homem para o comportamento moral”, não passa 

de “um homem vil e bastardo”, um homem imperfeito. Tese reforçada por São Tomás, 
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para quem o sêmen, ao sair do homem, tem por objetivo reproduzir algo igualmente 

perfeito, ou seja, outro homem. Circunstâncias desfavoráveis é que fazem nascer as 

mulheres... 

Como afirma Heinemann14,  

 
“A história do cristianismo é quase a história de como as mulheres foram 

silenciadas e privadas de seus direitos. E se esse processo não mais prossegue no 
Ocidente cristão, não é graças à Igreja, mas apesar dela, e por certo ainda não foi 
detido na própria Igreja. 

Na raiz da difamação das mulheres pela Igreja, encontra-se a noção de que são 
impuras e, como tais, se opõem ao que é santo. Na avaliação dos clérigos, as 
mulheres são seres humanos de segunda classe (1996: 141-142)”. 

 

Embora a citação refira-se a autores medievais, a posição da Igreja quanto às 

mulheres mudou, mas não alterou sua essência. O jornal Folha de São Paulo publicou, 

em 29/12/1996, às vésperas do século 21, artigo informando que cerca de 50 irlandesas, 

que passaram os últimos 40 anos “lavando seus pecados”, corriam o risco de ficar o 

resto de suas vidas em asilos ou nas ruas de Dublin. Segundo o jornal, elas são as 

últimas ‘filhas’ de Maria Madalena, uma ordem de freiras irlandesas, que tem conventos 

em todo o país. Nas décadas de 1940 e 1950, milhares de adolescentes que não se 

comportaram dentro dos padrões da Igreja Católica foram condenadas a viver dentro das 

lavanderias desses conventos, sem direito de poder sair das instituições, receber visitas 

ou ser remuneradas por seu trabalho. A maioria foi vítima de incesto ou manteve 

relações sexuais fora do casamento. As lavanderias eram mantidas em segredo até dois 

anos atrás15. 

 

14 HEINEMANN, Uta Ranke. Eunucos pelo reino de Deus − mulheres, sexualidade e a igreja. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1996. 
15 Como o artigo foi publicado em 1996, supõe-se que as lavanderias foram mantidas até 1994. 
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O caso virou escândalo na Irlanda quando um cemitério clandestino foi descoberto 

no quintal de um dos conventos, em Dublin. As lápides não tinham nomes. Estima-se 

que tenham sido enterradas até 3 mil ‘filhas’ de Maria Madalena, nos últimos 35 anos. 

No mês passado, dizia o jornal, a Igreja Católica decidiu fechar a última dessas 

lavanderias, eximindo-se de qualquer responsabilidade. E as mulheres, com idades entre 

55 e 65 anos, sem dinheiro e sem vínculos familiares, não tinham para onde ir... 

Embora convivendo com alguns filósofos mais ousados e rebeldes, a Igreja 

Católica, como instituição, chega ao século XXI preservando sua tradição de pensadores 

tão preocupados em entender a liberdade, o poder e o livre arbítrio quanto em negá-los 

às mulheres. 

Os valores morais não estão, pois, organizados em uma tábua de prescrições de 

condutas que levam automaticamente a uma vida boa. Ao contrário, eles são criações 

humanas ligadas às condições de vida historicamente criadas. Não podemos ter tudo a 

todo instante, e aprender a decidir é também aprender a hierarquizar, distinguindo o que 

é mais importante do que é menos importante na situação em que a escolha nos é 

colocada.  

A ética é uma criação humana, um reflexo das necessidades e desejos, esperanças e 

aspirações do homem em sua própria consciência. E esse reflexo surge sempre das 

condições materiais, do processo em desenvolvimento e das relações existentes em todo 

lugar em que o homem cria suas necessidades vitais e de reprodução. Os conceitos 

morais mudam da mesma forma que as condições materiais de vida, as forças de 

produção e as relações produtivas, e não podem ser, em nenhuma época, mais elevados 

que o nível da estrutura sócio-econômica.  
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A ética é um conjunto de ideais e de obrigações, cuja base se encontra em 

determinadas aspirações de bem-estar, justiça e direito. A vida social é impossível sem 

certos princípios, regras e ideais que prescrevem a maneira como os indivíduos têm que 

se relacionar um com o outro ou diante de uma situação determinada. Ao tratar-se de 

uma sociedade dividida em classes, os conflitos morais refletem as divisões classistas e 

tratam de justificar as relações econômicas existentes, ou de mudar estas relações. Com 

base nesse posicionamento, os conceitos de ‘bem’, ‘justiça’ e outros similares tomam 

seu significado, e as mudanças propostas nessas condições devem realizar-se de acordo 

com as necessidades e os interesses do setor mais amplo ou da minoria da menor 

comunidade social. Não há uma identidade universal, quando se trata do justo e do 

injusto, do que é desejável ou indesejável. Os homens fazem seus juízos relacionando-

os com suas necessidades e desejos, os quais operam e se condicionam mutuamente uns 

aos outros segundo as sociedades correspondentes e segundo as condições em que os 

homens vivem dentro destas sociedades. Parafraseando Bateson, existe uma ética das 

idéias danosas, assim como uma ética das idéias daninhas16. Neste trabalho, busco 

resgatar uma visão da história e uma concepção ética cuja finalidade consiste em 

estabelecer o bem-estar da maioria, uma ética humanista e solidária. 

A ética tem classe 

Existem, há tempos, condições concretas para a produção de artigos materiais 

suficientes para garantir uma existência decente para todos os seres humanos. No 

entanto, em vez de observarmos uma melhoria das condições de vida das populações em 

 

16BATESON, Gregory, apud GUATTARI, Felix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1993. 
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geral, constatamos que o fosso entre ricos e pobres aprofunda-se em todo o mundo, e 

em várias partes do mundo, em particular na África, grassam a fome e a miséria. 

As causas da pobreza e da exploração não podem ser explicadas pela escassez de 

alimentos e produtos, mas na forma de apropriação e distribuição destes produtos. 

Residem nas relações econômicas do capitalismo, fundadas sobre a propriedade privada 

dos meios de produção. Portanto, a concepção ética dominante baseia-se, em última 

instância, na defesa da exploração. Portanto, não é uma ética em defesa do bem comum e 

sim do bem de alguns poucos. 

Ser ético ou defender uma ética avançada, segundo Heller17, significa, hoje, atuar 

em defesa dos direitos e dos interesses dos trabalhadores e das instituições por meio das 

quais esses direitos e interesses são preservados, entidades democráticas e populares, 

sem as quais não há perspectiva de avanço humano. A tentativa para resolver os 

problemas atuais, recorrendo às chamadas verdades morais universais e eternas, ao 

‘bem comum’ da humanidade em abstrato, corre o grave risco de ser simplesmente um 

gesto vão e até de obstaculizar as soluções possíveis. Quando a moral se apresenta como 

esfera autônoma, segundo Marx, é uma moral alienada: suas exigências opõem-se 

rigidamente às particularidades da vida individual e a moral esmaga o indivíduo, tal 

como o esmagam a Justiça e o Estado. Todavia, a moral também se acha alienada 

quando os interesses de uma classe tornam-se um postulado moral ‘natural’ para os 

indivíduos que a integram (HELLER, 1970: 120). 

Para Marx e Engels, não existe o homem abstrato como conceito absoluto, mas sim 

o homem real, que estabelece uma relação real com outros homens e com a natureza. 

Sobre essa base real, levanta-se na sociedade a superestrutura política, jurídica, cultural 

 

17 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. São Paulo: Paz e Terra, 1970. 
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etc., que emerge como reflexo das necessidades advindas da base econômica dessa 

sociedade. 

A consciência social, que também se desenvolve a partir dessa base real, representa 

um conjunto de concepções políticas, jurídicas, morais e religiosas, artísticas, 

filosóficas, científicas etc. 

A ética, para o marxismo, é uma das formas de consciência social, que influencia e 

é influenciada pelas outras formas de consciência, como a arte e a ciência, dentre outras. 

Nesse sentido, ela é histórica e transforma-se de acordo com as transformações sociais 

(GUASCO, 198518). 

A filosofia marxista busca entender as doutrinas éticas segundo suas bases reais, 

não as proclamadas, mostrando que na sociedade não existe ética independente dos 

interesses que ela defende, em especial econômicos. Portanto, numa sociedade dividida 

em classes sociais, como a capitalista, não existe ética acima das classes. 

Antes de classificar os homens que atuam na história como ‘bons’ ou ‘maus’, é 

indispensável entender o mundo objetivo material dos homens e as necessidades 

objetivas que dele emergem. Como afirmava Engels19, 

 
“É preciso, na história da sociedade, investigar as verdadeiras alavancas da 

história, é necessário não se deter tanto nos objetivos dos homens isolados, por 
mais importantes que sejam, como aqueles que impulsionam as grandes massas, os 
povos em seu conjunto e, dentro de cada povo, grupos inteiros, é preciso estudar 
não só as explosões rápidas, mas as ações contínuas, que se traduzem em grandes 
transformações históricas. É preciso pesquisar as causas determinantes que se 
refletem na consciência das massas, que atuam, e de seus chefes – os chamados 
grandes homens”.  

 

 

18 GUASCO, Madalena. A ética marxista. In NETO, Henrique Nielsen (org.). O ensino da 
Filosofia no 2º Grau. São Paulo: Sofia Editora, 1986. 
19 ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim de filosofia clássica alemã. Obras Escolhidas 
Marx/Engels, v. III, Alfa Ômega, São Paulo. 
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A visão de socialismo científico de Marx, Engels e Lênin não se confunde com uma 

utopia moralizante. O socialismo constitui o objetivo de avançar no progresso da 

humanidade, proporcionando a cada homem o máximo do que necessita. Por isso, os 

principais preceitos da nova sociedade são as palavras de ordem histórica que Marx e 

Engels deram ao movimento socialista: o fim da exploração do homem pelo homem, o 

fim da exploração de classes. 

A ética tem cor e tem gênero 

O que significará defender uma ética revolucionária, hoje? Este é um grande 

enigma, que desafia, sobretudo, a juventude. É preciso refletir muito. Discursos são, 

como dizia Guimarães Rosa, bolas de papel. Palavras vazias. Não adianta dizer que é 

avançado, carregar bandeiras, posar de abnegado e, com o mesmo ímpeto, pisotear 

valores, desmerecer colegas, subestimar a companheira, ter agudo espírito individualista 

ou, no máximo, de grupo ou corporação. A pretexto da mudança, não podemos esquecer 

das velhas idéias que animaram o iluminismo, a defesa dos direitos dos cidadãos, o 

espírito de solidariedade. 

Houve um tempo em que um revolucionário, um combatente, podia, ao mesmo 

tempo, ser um ditador em casa, oprimir mulher e filhos ou revelar preconceitos raciais. 

Isso ocorreu porque a teoria ainda não estava suficientemente desenvolvida e pouco se 

conhecia sobre os conflitos de gênero e as questões étnicas e culturais. Uma das grandes 

limitações da Revolução Francesa (1789), por exemplo, foi ter excluído as mulheres da 

cidadania. A feminista republicana Olympe de Gouges mostrou que não é possível 

ignorar a dominação-exploração de gênero, que recai sobre mais da metade da 

humanidade, e a importância capital da luta das mulheres por sua libertação.  
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Marx e Engels foram pioneiros na abordagem da exploração feminina20. Uma 

sociedade igualitária, dizia Marx, deve acabar com a discriminação do homem pelo 

homem. Considero, que deve, portanto, igualmente pregar a radical supressão da 

dominação-exploração de gênero e de cor ou etnia. No entanto, os clássicos marxistas, 

em geral, pouco se debruçaram sobre esta questão. Movimentos como o feminista e o 

anti-racista iluminaram recantos obscuros da formulação teórica e desvendaram novos 

caminhos, desenvolveram a concepção de que a desigualdade econômica não é a única 

forma de injustiça na sociedade capitalista liberal. Na década de 1960, Saffioti 

introduziu, no Brasil, o conceito de ‘discriminação da mulher’ associado/entrelaçado 

com a exploração de classe e a discriminação racial.21 Mostrou que não se pode 

considerar igualitária uma sociedade em que as mulheres, as minorias raciais e outros 

grupos são oprimidos. Ao mesmo tempo, não se pode falar em libertação da mulher 

dissociando este processo da luta de classes em curso. 

Mas o projeto neoliberal busca naturalizar a exploração de classe, os preconceitos e 

discriminações, reforçando o machismo, a xenofobia, o racismo, o individualismo, do 

“salve-se quem puder”.  

Por isso, repetindo Heller, ser ético, hoje, significa atuar em defesa dos direitos e 

dos interesses dos trabalhadores (eu acrescentaria: das mulheres, dos negros, dos 

oprimidos, em geral) e das instituições pelas quais esses direitos e interesses são 

preservados, entidades democráticas e populares, que se encontram ameaçadas e sem as 

quais não há perspectiva de progresso humano.  

 

20 Em ‘Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Engels, e na ‘Ideologia 
Alemã’, de Engels. 
21 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1969. 
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Por uma ética que promova o bem-estar e a liberdade 

Por outro lado, não se pode dissociar ética da vida material do ser humano. Por isso, 

é preciso compreender o progresso, ou seja, o desenvolvimento da sociedade como 

processo de expansão das liberdades reais de que as pessoas desfrutam. Como afirma 

Amartya Sen, a expansão da liberdade é o “fim primordial e o principal meio do 

desenvolvimento”: 

 
“Podemos chamá-los respectivamente, o `papel constitutivo` e o `papel 

instrumental` da liberdade no desenvolvimento. As liberdades substantivas incluem 
capacidades elementares, como, por exemplo, ter condições de evitar privações 
como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como 
as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação 
política e liberdade de expressão etc.” (Sem, 2000:52). 

 

A afirmação de Sen precisa, de forma cristalina, que não se pode falar em ética 

numa sociedade em que seres humanos estejam submetidos à miséria. Só tem sentido 

pensar na formulação de uma postura ética se esta estiver ancorada numa proposta de 

desenvolvimento que promova o bem-estar material da população. 

Ou seja, a ética fundamenta-se na base material de um determinado agrupamento 

humano. Por sua vez, o desenvolvimento da base material de uma determinada 

sociedade deve estar vinculado a uma postura ética que garanta liberdade e bem-estar 

para todos e não para uma minoria. 

Por uma ética que promova a equidade de gênero 

Trata-se, como afirma Guattari, de indicar linhas de recomposição das práxis 

humanas nos mais variados domínios, em todas as escalas individuais e coletivas, 

naquilo que concerne tanto à vida cotidiana quanto à reinvenção da democracia: 
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“Uma mesma perspectiva ético-política atravessa as questões do racismo, do 

falocentrismo, dos desastres legados por um urbanismo que se queria moderno, de 
uma criação artística libertada do sistema de mercado, de uma pedagogia capaz de 
inventar seus mediadores sociais etc. Tal problemática, no fim das contas, é a da 
produção da existência humana em novos contextos históricos” (GUATTARI, 
1993:15). 

 

Este trabalho pretende resgatar as múltiplas e criativas formas de participação 

feminina na resistência ao regime militar, tornando visível, por intermédio de relatos de 

vida e pesquisa bibliográfica, sua trajetória e sua contribuição à conquista da 

democracia. E pretende fazer isso partindo de uma postura ética de valorização do 

gênero feminino. Buscando contribuir, como diz ainda Guattari, para reinventar 

maneiras de ser no seio do casal, da família, do trabalho, do contexto urbano. 

Parte, também, este trabalho, da hipótese de que as mulheres, enfrentando relações 

de gênero adversas, participaram da luta em condições de desigualdade e enfrentando 

uma série de discriminações; que ingressaram nas estruturas dos partidos, inclusive na 

resistência armada, sempre num processo de permanente contradição e luta, num 

cenário em que as relações de gênero permaneciam adversas. 

As mulheres enfrentaram situação particularmente difícil na prisão e na tortura. O 

corpo feminino foi utilizado e vilipendiado pelos torturadores partindo da concepção do 

que é ser mulher em nossa sociedade.  

No entanto, encontraram formas de resistir e sobreviver. Mais do que isso, muitas 

se revelaram e revelam-se dispostas a abrir seus corações e mentes, revisitar o passado, 

recompor suas trajetórias, visando a deixar o legado de suas histórias para as novas 

gerações. E tudo isso, em nome da recomposição de uma postura ética, que as moveu no 

passado e ainda move hoje, uma ética libertária, em defesa dos direitos sociais, da 

igualdade e da solidariedade entre todos. 
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CAPÍTULO 2 

Gênero como categoria histórica 
e como categoria de análise 

 

 

Buscando uma ética dos oprimidos da ótica de gênero, faz-se necessário definir, 

conceitualmente, o que entendemos por gênero. O conceito de gênero difundiu-se no 

Brasil, na década de 1990, circulando em cópia xérox, em tradução que continha um 

pequeno erro22, mas de importância capital, uma vez que mudava, integralmente, o 

sentido que Joan Scott imprimira a seu texto.  Esta autora, cuja contribuição teórica 

goza de amplo reconhecimento, situa o gênero como 

 “constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 
entre os sexos, um modo primordial de dar significado às relações de poder” 
(SCOTT: 1990). 

 

Como lembra Saffioti, o próprio título do trabalho em questão (Gênero: uma 

categoria útil de análise histórica) ressalta o gênero como categoria analítica. Na instância 

dos papéis sociais, mas também nas profundezas das identidades sociais básicas, o 

gênero pode ser compreendido como uma gramática das relações entre os sexos 

(Saffioti, 2000:45).    Recusa-se, assim, mais uma vez, o determinismo biológico para o 

destino dos sexos. Isto é, buscam-se argumentos, na tradição do mesmo combate, para 

pôr fim a periódicas investidas de fazer valer a idéia de Freud “a anatomia é o destino”. 

Trata-se, por via de conseqüência, de desvendar as relações sociais, que transformam a 

                                                 

22 No texto que circulou em xerox a palavra primary foi traduzida por primeira, o que de fato 
altera o sentido da citação acima. 
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fêmea da espécie humana em mulher, e, na história mais recente, em mulher oprimida. 

Como pergunta Gayle Rubin, parafraseando Marx:  

"O que é uma mulher domesticada? Uma fêmea da espécie. Uma explicação é 
tão boa quanto a outra. Uma mulher é uma mulher. Só se transforma em doméstica, 
esposa, mercadoria, coelhinha da playboy, prostituta, em determinadas condições. 
Recusa-se, pois, o determinismo biológico para o destino dos sexos. Trata-se de 
desvendar as relações sociais que transformaram a fêmea da espécie em mulher 
oprimida (RUBIN,1986)”.  

 

Mas o conceito de gênero, embora largamente difundido e aceito, tem suscitado 

discussões, revisões teóricas, interrogações e questionamentos. Uma ordem de 

problemas na construção do conceito de gênero como categoria analítica refere-se ao 

entendimento das causas da dominação-exploração da metade feminina da população 

mundial. Como destaca Elisabeth Lobo (1989), a busca das causas caiu freqüentemente 

no debate das origens da dominação. (Viria ela da necessidade de controlar a 

sexualidade ou a força de trabalho feminina?) Podemos argumentar que, para pensarmos 

na etiologia de um fenômeno qualquer, para se conhecerem as causas é necessário 

chegar-se às origens do mesmo23. Por outro lado, Meillassoux parece responder 

satisfatoriamente a esta questão ao afirmar que, nas sociedades agrícolas, pouco 

desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, era necessário controlar ao mesmo tempo 

a força de trabalho e a sexualidade femininas: 

“A subordinação da mulher torna-a susceptível de duas formas de 
exploração: a exploração do seu trabalho, na medida em que o seu produto, 
entregue ao esposo, que assume a sua gestão ou a transmissão ao mais velho não 
regressa integralmente às suas mãos; exploração das suas capacidades procriadoras, 
sobretudo porque a filiação, isto é, os direitos sobre a progenitura, se estabelecem 
sempre entre os homens.(...) 

A subordinação ao homem das capacidades reprodutoras da mulher, o 
desapossamento da sua progenitura em proveito daquele, a sua incapacidade para 
criar relações de filiação são acompanhadas por uma mesma incapacidade de a 

                                                 

23 Etilogia – Segundo o Houais, trata-se do “ramo do conhecimento cujo objeto é a pesquisa e a 
determinação das causas e origens de um determinado fenômeno (o realce é meu). 
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mulher adquirir um estatuto a partir das relações de produção. A mulher, com 
efeito, apesar do lugar dominante que ocupa não só na agricultura como por vezes 
nos trabalhos domésticos, não é admitida no estatuto de produtora” 
(Meilassoux, 1976:128-129). (O realce é meu) 

 

Estas abordagens geraram eixos de reflexão, seja pela formulação da teoria do 

patriarcado, seja por meio de correntes que privilegiam a divisão sexual do trabalho. Os 

temas pesquisados permitiram constituir um saber extenso sobre a situação da mulher 

na sociedade, sobre as formas concretas e históricas da condição feminina.  

Mas, para Lobo, "a interrogação inicial sobre a origem da dominação-exploração 

conduzia, muitas vezes, a uma desistorização das questões, reduzidas à pergunta 

originária da causa da dominação-exploração, o que fazia das formas da subordinação 

feminina meras aparências, portadoras de uma causa essencial . Ponderamos, no 

entanto, que a interrogação sobre a origem da dominação-exploração das mulheres, 

longe da levar à desistorização da questão busca o fio condutor do processo histórico, 

que transformou a metade feminina da população, as mulheres, (enquanto categoria), 

em seres subordinados aos homens (também enquanto categoria). Sobretudo, se, 

raciocinando da ótica marxista, consideramos que toda aparência tem essência e vice-

versa e que a .aparência de cada fenômeno lhe é necessária (Lukács, 1960:67) Ou seja, a 

“mera aparência” das formas de exploração e dominação da mulher é uma aparência 

necessária e que corresponde a uma essência, sem dúvida fundamentada num processo 

histórico determinado 

Para Lobo, os impasses destas análises tiveram como fruto o deslocamento do 

eixo de reflexão, nas pesquisas feministas, que passam a se concentrar nos significados 

das representações do feminino e do masculino, nas construções culturais e históricas 

das relações de gênero (Lobo, 1989). Para Saffioti, esta questão já não se coloca nestes 

termos.   Para ela, é importante conhecer a diversidade do pensamento de feministas 
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francesas, das européias continentais - exceto a França - das anglofônicas, dentre as 

quais as australianas 

Além disso, são importantes pesquisas sobre as origens da exploração-dominação 

no sentido de se buscar o fundamento biológico, o elemento perdido, logo, ausente do 

conceito de gênero. Mais do que isso, como o ser humano não é nem tão-somente 

matéria, corpo, mas é também a capacidade de pensar, de criar, ou seja, o social, o elo 

perdido eram as inúmeras mediações entre o sexo e o gênero, isto é, entre o substrato 

material e o imaterial, cultural, social.). Vale dizer que isto não é meramente um 

pormenor, mas um ponto de fundamental importância. Só assim se pode preservar o ser 

humano na sua integridade, na sua totalidade. 

.  Ainda para Saffioti, a vitória sobre o essencialismo biológico com a fundação do 

essencialismo social não é uma vitória, mas uma falsa vitória. Consiste em trocar o 

sinal, mantendo a sociedade tão sexista quanto o era. Trabalhar permanentemente com o 

ser humano integral elimina a queda no segundo essencialismo, cuja vigência é ampla e, 

talvez, mais perniciosa do que o essencialismo que pretende combater.  O que, para ela, 

além de desfigurar a realidade em que se vive, funda o essencialismo social: 

“Isto é grave por múltiplas razões. Uma diz respeito à desfiguração do ser 
social, cujos seres humanos individuais são dotados de consciência. E, por 
conseguinte, são teleológicos, buscando realizar fins desejados e dando respostas 
sempre novas às situações que a vida lhes apresenta. Em segundo lugar, pode-se 
manifestar a enorme tristeza provocada pela observação, numa vertente do 
pensamento feminista, que fugia do essencialismo biológico, de seu mergulho no 
essencialismo social. (...) 

Rigorosamente, tal corrente de pensamento não deu nenhum passo à frente 
de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, cuja primeira edição data de 1949. 
Cabia-lhe buscar as mediações entre o biológico e o social ou, em outros termos, 
perceber a interdependência entre estas duas instâncias, que se prefere dizer: ver 
como una a realidade integrada pelas três esferas ontológicas [a inorgânica, a 
orgânica e o ser social]” (SAFFIOTI:2004 b). (O realce é meu.) 

 
Outra questão pertinente refere-se à relação entre gênero e outras categorias 

analíticas, como as classes, por exemplo. Existem diversas vertentes, que tentam dar 
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conta do problema. Há correntes que consideram a dominação-exploração de gênero 

como primordial, a mais importante, em relação a outras dimensões, que definem um 

grupo social.  Esta postura, ressalta Sorj24 (1992), apresenta um problema: existe uma 

identidade coletiva de mulheres, que perpassa diferentes culturas, comunidades, 

sociedades? E acrescento: que perpassa classes sociais, etnias?.                              

Mais uma vez, estamos em terreno movediço. E inegável que as mulheres, todas 

as mulheres ou as mulheres enquanto categoria social 25 apresentam uma situação de 

subalternidade na sociedade. Basta analisar, por exemplo, os dados sobre a feminização 

da pobreza, sobre a concentração de renda etc. 

No entanto, valeria a pena aprofundar a questão e desvendar: dentre as mulheres, 

qual a porcentagem da concentração da renda e da propriedade? Qual a percentagem de 

negras e brancas? E teremos, sem dúvida, farto material para reflexão. Neste sentido, 

são esclarecedores os trabalhos de pensadoras como Heleieth Saffioti e Mary Castro, 

considerando gênero, classe e etnia, como tramas do tecido social, buscando aprofundar 

as formas e os processos, que concretizam esta inter-relação. Castro agrega a categoria 

geração que, para Saffioti, não goza do mesmo estatuto teórico que ostentam as relações 

de gênero, as relações étnico-raciais e as relações entre as classes sociais. A reiteração 

da palavra relação é propositadamente feita, a fim de realçar a mencionada trama ou 

malha.                                        

Do início do esforço para assegurar à mulher um lugar próprio na História, na 

década de 1970, até nossos dias, muito se discutiu na tentativa de definir a melhor 

maneira de abordar a trajetória feminina, ao longo do tempo, e a construção do gênero, 

como categoria analítica. Num primeiro momento, partiu-se de uma visão dicotômica, 

que opunha a mulher oprimida ao homem opressor. Essa vertente, representada por, 

                                                 

24 SORJ, Bila. O feminismo na encruzilhada da modernidade e da pós-modernidade. In VVAA 
Uma questão de gênero. Rio de Janeiro, Rosa dos Tempos, 1992. 
25 Utilizo o termo categoria social, segundo a definição de Poulantzas, como “agrupamentos 
sociais com efeitos pertinentes que podem tornar-se, como mostrou Lênin, forças sociais – cujo 
traço distintivo respousa sobre a relação específica e sobredetrminante com outras estruturas que 
não as econômicas”. (POULANTZAS, Nicos Pouvoir politique et classes sociales. Paris: Librairie 
François Maspéro, (1968) ,  apud SAFFIOTI, 2004b – pp. 9-10).. 
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Sulamith Firestone, entre outras, teve, no entanto, de ser revista, pois suas limitações 

não tardaram a aparecer. Partindo da diferença física, inalterável, entre homens e 

mulheres, esta vertente considerava essas últimas em bloco, como categoria homogênea. 

Além disso, não dava conta da complexidade das relações sociais, pautando suas 

análises no antagonismo homem/mulher.  

 Na década de 1960, Heleieth Saffioti26, pioneiramente, passa a ampliar o escopo 

da discussão, agregando outras categorias à de gênero, tais como a de raça e a de classe 

social. Propõe uma rearticulação na abordagem das relações de classe, gênero e 

raça/etnia, como tramas do tecido social, buscando aprofundar as formas e processos 

que concretizam esta inter-relação. Como afirma Safiotti ,  

 

“A construção do gênero pode, pois, ser compreendida como um processo infinito 
de modelagem-conquista dos seres humanos, que tem lugar na trama de reações 
sociais entre mulheres, entre homens e entre mulheres e homens. Também as 
classes sociais se formam na e através das relações sociais. Pensar estes 
agrupamentos humanos como estruturalmente dados, quando a estrutura consiste 
apenas numa possibilidade, significa congelá-los, retirando de cena a personagem 
central da história, ou seja, as relações sociais” (SAFFIOTI, 1992:211). 

 

 Além disso, a oposição biológica e invariável entre os sexos cede lugar à trama das 

relações de poder, que dela decorre, com toda sua carga cultural e histórica e suas 

transformações no tempo e no espaço. O gênero é historicizado,.  isto é, considera-se 

seu contexto de produção e suas modificações em cada momento histórico. Nas palavras 

de Maria Odila Dias: 

“A historicidade do próprio conhecimento num mundo em processo de 
transformação e de mudanças parece constituir um primeiro passo para encaminhar 
a discussão de um método dos estudos feministas. Vale dizer, endossar a teoria do 
perspectivismo, do historismo, que parte de um 'ponto de `inserção' do objeto de 
estudo para, a partir deste ponto, construir as balizas do seu conhecimento. Este 
tipo de conhecimento histórico consiste basicamente em delimitar o lugar, a 

 

26 SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Rio de Janeiro, 
Vozes, 1979.. 
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situação, a posição relativa do grupo social ou mulheres a serem estudadas no 
conjunto de uma certa sociedade. O primeiro passo consiste em assumir a 
temporalidade histórica do tema e, a partir daí, (sic) proceder à construção do 
objeto de estudo, delimitando e problematizando todas as balizas do conhecimento 
relativas a estas mulheres, até mesmo o próprio conceito de mulher ou da categoria 
mulheres. 

A fim de criar conceitos adequados, torna-se imprescindível a periodização 
deles, sua contextualização histórica para que possam servir de balizas instáveis, 
porém, críticas, renegadas todas e quaisquer categorias universais, abandonados 
quaisquer parâmetros fixos ou permanentes, pois se trata de posturas teóricas que 
se constroem  como processo de conhecimento num mundo movediço e transitório. 
A abordagem historista e historicizante é profícua justamente porque incorpora as 
mudanças, aceita a transitoriedade do conhecimento, dos valores culturais em 
transformação no tempo”.27  

 

Vale lembrar que não se pretende negar, aqui, a possibilidade de conhecimentos 

universais, mas destacar a historicidade do processo de conhecimento. A relação 

dialética entre uns e outra está expressa na obra de Marx que, ao lado de uma concepção 

universalista da evolução humana, possui um sólido sentido de processo de 

desenvolvimento, assentado nas especificidades de cada momento e período histórico.  

Se, por um lado, a categoria gênero permite situar a dominação-exploração da 

mulher de forma mais precisa e calcada no conjunto das relações sociais, por outro, seu 

entendimento em relação à luta de classes e às estruturas econômicas e políticas ganhou 

novas tonalidades que, de certa forma, confundem e dificultam as demarcações de 

campo. 

Um dos desafios dos (as) estudiosos (as) e militantes da causa da emancipação 

feminina é situar a exploração-dominação da mulher em relação à base material 

desta exploração e estabelecer os nexos entre produção e reprodução, classe e gênero. 

Surgem teses que, ora negam o marxismo como teoria que lançou as bases para o 

                                                 

27 DIAS, Maria Odila. L. da Silva. “Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva 
histórica e hermenêutica do cotidiano”. In: BRUSCHINI, Maria Cristina e COSTA, Albertina 
de Oliveira (org.). Uma questão do gênero. Rio de Janeiro: Fundação Carlos Chagas – Rosa 
dos Tempos, 1991. p. 376. (O grifo é meu).  
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entendimento da questão de gênero, ora aplicam, mecânica e diretamente, categorias de 

análise marxista, aplicáveis ao processo produtivo, à reprodução e às relações de 

gênero.  As categorias analíticas cunhadas por Marx, isto é, em outro campo epistêmico, 

precisam, muitas vezes, de uma reformulação, a fim de se tornarem aptas à análise das 

relações de gênero. Esta aplicação direta e mecânica de categorias analíticas marxistas, 

mal lidas e mal entendidas, foi realizada por DALLA COSTA, Mariarosa , sob a forma 

de um livrinho28, cuja parte aqui referida é Women and the Subversion of the 

Community, 

 Reconhecer a imbricação de gênero e classe social não significa, contudo, 

restringir a questão da mulher à questão de classes e das relações de produção.  Ao 

mesmo tempo, embora reconhecendo estatuto próprio a gênero como categoria histórica 

e de análise, é fundamental trabalhar tanto gênero quanto classe social neste contexto de 

trama de relações, às quais se agrega, para Saffioti, raça/etnia.    

Os papéis sexuais masculinos e femininos são construídos por referência a 

diferenciações biológicas objetivas, ligadas à base material das diversas sociedades, 

uma vez que dizem respeito à reprodução e à família ou às relações parentais. A 

reprodução da espécie concretiza-se no corpo da mulher.  

As mulheres são as detentoras dessa capacidade única e, portanto, alvo das 

preocupações dos que se interessam por regular a perpetuação da espécie e o tamanho 

do exército de reserva. Ao mesmo tempo, sua força de trabalho também era 

indispensável para a produção de alimentos. A dominação-exploração da mulher não 

consiste apenas na discriminação salarial das trabalhadoras e em sua marginalização de 

 

28 DALLA COSTA, Mariarosa. The Power of Women and the Subversion of the Community., 
Bristol, Inglaterra: The Falling Wall Press, Ltd., 1972 
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importantes papéis econômicos e políticos de ponta, mas também no controle de sua 

sexualidade e, por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva.  

Outro desafio apontado por autores como Saffioti, quanto à utilização exclusiva 

do conceito de gênero como categoria histórica e de análise, diz respeito à não-

explicitação do tipo de relação social estabelecida entre as categorias de sexo, ou seja, 

de dominação-exploração das mulheres pelos homens. Ou seja, a categoria gênero não 

tem um vetor definido. Além disso, para Saffioti, trata-se de uma categoria genérica, 

transistórica, válida para qualquer época.  Portanto, embora reconhecendo como Saffioti 

a utilidade do conceito de gênero”, já que ele é muito mais amplo do que o de 

patriarcado, passo a fazer uso simultâneo dos conceitos de gênero e de patriarcado, 

tomando de empréstimo desta autora, a expressão por ela cunhada para designar o 

segundo como ordem patriarcal de gênero” (SAFFIOTI, 2004b:20). 

 

Os estereótipos de gênero e a ação real das mulheres 

As ações dos homens e das mulheres, seus comportamentos, são condicionados por 

inúmeros fatores, inclusive pelas características dos conflitos bélicos. Portanto, a guerra 

se transforma em um laboratório de análise privilegiado, do qual é possível descobrir 

novas perspectivas das identidades, dos comportamentos, dos motivos de uns e de 

outros (VILLANUEVA, 1999:24). 

Os períodos nos quais as sociedades ou os povos vivem em situação de “guerra” são 

definidos e relembrados pelas condições peculiares nas quais acontecem, pela 

dramaticidade especial e pelas enormes dificuldades ocorridas na vida social. Os 

períodos em que os povos vivem em guerra não pertencem à normalidade do transcorrer 

histórico e são conceituados como excepcionais. A guerra coloca as sociedades em uma 

situação que se pode chamar “limite”, no sentido de extrema, polarizada, na 
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extremidade ou limite da vida e da morte, no estado de risco extremo e em condições de 

limitação da liberdade e de toda uma série de possibilidades da vida social. Por isso, é 

muito coerente que as diferenças entre as pessoas, os coletivos, os grupos, se acentuem, 

ou mesmo, se polarizem, já que a guerra é um exemplo de polarização social total 

(Vilanova, 1999:24).  

Ainda segundo Villanueva,  

“Antes de chegar à declaração de guerra ou ao reconhecimento interno ou 
externo dos conflitos, pode-se observar a existência de um ‘estado-de-coisas’, uma 
situação social altamente conflitiva e violenta, que se costuma chamar de ‘guerra 
de baixa intensidade’. (...) A guerra de baixa intensidade se caracteriza por um 
clima de medo, de violência generalizada, de destruição das formas de organização 
social e destruição da trama social e dos laços de cooperação e solidariedade.  

A violência dos Estados contra os grupos de oposição em certos momentos 
anteriores aos conflitos armados declarados, ou simplesmente a violência exercida 
em alguns momentos por sistemas ou líderes políticos totalitários, ainda que não 
tenham conduzido à guerra declarada, podem entrar nesta categoria de 'guerra de 
baixa intensidade'. Quando os sistemas políticos castigam os modos alternativos do 
pensamento, investem grandes somas na repressão, na violência estrutural e 
estendem um clima de impunidade aos agressores, ou seja, criam a insegurança, o 
medo, a desconfiança social generalizada e firmam as bases da polarização social, 
que se manifesta de forma característica nas guerras” (Villanueva, 1999:25).  

 
 

Em outras palavras, em situações de crise social, mesmo sem guerra declarada, as 

contradições de gênero parecem acentuar-se. Isso significa que regimes autoritários e/ou 

ditatoriais contribuem para agravar a situação de dominação-exploração das mulheres 

pelos homens, ambos como categorias sociais, e também intensificam a violência contra      

mulheres e reforçam preconceitos machistas tão retrógrados e conservadores.. 

No caso da ditadura militar brasileira, o fundamento ideológico da repressão é a 

doutrina de segurança nacional. O regime alega que o país vive uma "guerra 

revolucionária", na qual o 'inimigo interno’ se infiltra em todos os poros da sociedade, 

exigindo combate implacável. Faz circular textos do general francês Jacques Massu, 

sobre a luta antiguerrilha,  na Argélia, que justificam e pregam o uso sistemático da 

tortura. Sobretudo após o AI-5, o presidente da república desfrutava, dentre outras 
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prerrogativas, do poder de: fechar o Congresso Nacional, as Assembléias Estaduais e 

Câmaras Municipais; cassar mandatos legislativos e executivos; suspender direitos 

políticos por 10 anos; demitir, remover, aposentar funcionários públicos civis e 

militares; demitir ou remover juízes; decretar estado de sítio; confiscar bens; legislar por 

decreto. Além disso, os acusados de crime contra a segurança nacional deixavam de ter 

direito a habeas corpus e passavam a ser julgados por tribunais militares, sem direito a 

recurso. Como afirma Elio Gaspari, “escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi 

seu instrumento extremo de coerção e o extermínio, o último recurso da repressão 

política, que o AI-5 liberou das amarras da legalidade” (2002:13). 

É nestas condições, que este trabalho pretende analisar a participação das 

mulheres. Porque elas também sofrem danos, violência física e psicológica e assistem 

ao sofrimento dos seus maridos, pais e filhos. Busco entender os motivos e as formas 

pelos quais as mulheres se envolveram e o modo como o fizeram em cada caso. 

Pode-se afirmar, com segurança, que a participação feminina na resistência contra 

o regime de exceção foi suficientemente importante para constituir-se como objeto de 

estudo. O que se propõe, aqui, é justamente delinear os contornos dessa participação e 

também refletir sobre como os agentes da repressão política – em sua esmagadora 

maioria homens – reagiram ao se confrontar com militantes mulheres. Detém-se, 

também, no contexto particular da tortura, no qual estão presentes alguns elementos que 

merecem discussão: o contato físico de pessoas de sexos opostos, a situação de extrema 

violência em que ele se dá e a absoluta desigualdade das partes desse confronto. 

Parto, neste estudo, da hipótese levantada pelos depoimentos de algumas 

entrevistadas e por algumas(uns)  autoras(es) (Villanueva, Oliveira, Michel, Saffioti), de 

que a repressão estatal abateu-se de forma diferenciada sobre homens e mulheres, 

sobretudo na solidão da tortura. E de que as mulheres, na luta, tiveram comportamentos 
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muito diferentes daqueles propugnados pelos estereótipos de gênero. Muitas vezes, 

inclusive, usaram estes estereótipos como instrumento de resistência, como fica 

evidente no depoimento de Leda Gitahy, que estava exilada no Chile, durante o golpe 

militar naquele país (11 de setembro de 1973); 

“Essa coisa de gênero, eu usei muito. Usei o gênero como se espera que ele 
seja, usei a imunidade de gênero, usei a mulher frágil. Frágil, mas, ao mesmo 
tempo, corajosa. Utilizei muito o estereótipo da mulher ideal. Foi isso que me 
salvou. Quando os carabineros invadiram minha casa [no exílio, durante o golpe do 
Chile], queriam que eu entregasse neu filho para os vizinhos. Eu disse que não 
largava meu filho, que só entregava meu filho para minha mãe. Eles achavam que 
eu tinha razão, eu estava sozinha, estava em outro país, não tinha familia, e eu só 
entregava para minha família. Todo mundo acha que um bebê deve ser entregue 
para sua familia”.                                                  . 

       

No embate concreto com o poder instituído, as militantes de esquerda 

defrontaram-se com as representações sociais dominantes mais arraigadas das 

diferenças entre os sexos, reproduzidas, na grande maioria das vezes, pelo discurso e 

pela prática masculina dos agentes de segurança em termos de desigualdades. As 

relações de dominação política, nesse caso, eram potencializadas pelo universo 

simbólico, mas também concreto, da desigualdade entre os sexos.  

Buscando combater os estereótipos de gênero, este trabalho pretende dar palavra 

às mulheres, para que relatem sua experiência e sua versão dos fatos, que viveram e 

presenciaram. 
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CAPÍTULO 3 

Metodologia – análise de relatos de vida 
"Uma palavra morre/ Quando falada/ Alguém dizia/ 

Eu digo que ela nasce/ Exatamente/ Nesse dia.”
Emily Dickinson 

 

Não há presente sem passado, nem futuro sem presente. O resgate da história é, 

pois, uma condição para que conheçamos o presente e planejemos o futuro. A 

reconstituição da memória coletiva é, para Hallbwachs29, um elemento fundamental 

para a vida social, tanto para sua permanência e continuidade como para sua 

transformação. A memória recria um passado em comum, que fornece os fundamentos 

para que os seres humanos possam interpretar o presente, modificá-lo ou preservá-lo, e 

projetar o futuro.  

Como afirma Ferreira30, “Neste quadro genérico do papel da memória coletiva, há 

aspectos diferenciados importantes. Entre eles está sua significativa influência na 

construção de identidades, como também sua força subversiva, que desafia a história 

oficial pelo resgate de memórias concorrentes” (FERREIRA, 1996: 71). 

Existe, como ressalta Benjamim31, uma relação entre memória e poder. O 

conhecimento sobre o passado garante um controle sobre o presente, um determinado 

poder sobre quem somos. O desconhecimento dos diversos processos e protagonistas da 

história contribui para que não conheçamos também os processos sociais em que 
 

29 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Edições Vértice, Editora Revista 
dos Tribunais, 1990. 
30 FERREIRA, Elizabeth F. Xavier. Mulheres, militância e memória. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vargas Editora, 1996. 
31 BENJAMIM, Walter. Sobre o conceito de História. In KOTHE, Flávio R. e FERNANDES, 
Florestan (org.). Walter Benjamim. São Paulo: Ática,1985. pp. 153-164. 
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estamos envolvidos no presente, reduzindo nossa capacidade de escolha e, portanto, do 

pleno exercício dos direitos e da cidadania. 

As publicações a respeito da resistência à ditadura militar no Brasil, em sua 

maioria, concentram-se na avaliação histórica, partindo da visão de um sujeito sempre 

grafado no masculino, deixando um vazio de dados e informações a respeito da 

participação feminina. São poucas as obras que se debruçam sobre a participação 

feminina e menos ainda aquelas que têm um olhar de gênero sobre o tema.  

Qual seria a melhor forma de contribuir para suprir essa lacuna? Que métodos e 

formas de pesquisa utilizar para imprimir visibilidade à participação feminina? Meu 

objetivo para este trabalho foi discernir as múltiplas formas de participação feminina na 

resistência à ditadura. Para registrar a riqueza das trajetórias, foi imprescindível atentar 

para os conflitos internos, os medos, dúvidas e inquietações inerentes a posturas como a 

de ajudar um ‘subversivo’ ou ingressar num partido clandestino, pelos riscos que essas 

tomadas de decisão incluíam na época. Falar ou não falar diante da tortura? Ir para o 

exílio ou permanecer na clandestinidade? Qualquer opção era, sem dúvida, carregada de 

sentimentos, muitas vezes, contraditórios. Minha preocupação foi a de expor justamente 

a riqueza dessas experiências, os labirintos dos pensamentos e emoções que levaram 

mulheres às ações, inclusive de guerrilhas. 

Relatos de vida 

Assim como Benjamim, Bertaux32 concebe a história não como cronologia, não 

como memória no sentido tradicional do termo, e sim como campo da cultura e da 

experiência, no qual estão as situações vividas e presenciadas, ou seja, busca a lógica 

 

32 BERTAUX, Daniel. Les récits de vie. Paris : Éditions Nathan, 1997. 
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das ações de um grupo, considerando que essas ações se dão no seio de certas condições 

materiais e históricas. 

Por isso, este trabalho recorre ao que Bertaux chama de ‘relatos de vida’, uma 

forma específica da história de vida, que focaliza aspectos determinados (ou 

tematizados) das trajetórias pessoais − no caso deste trabalho, a vivência das mulheres 

durante o regime militar que se instalou no Brasil de 31 de março de 1964 a 1º de 

janeiro de 1985. 

Decidi, portanto, recorrer às entrevistas, registrando o relato oral de mulheres que 

participaram, direta ou indiretamente, da resistência à ditadura militar e desenvolveram 

algum grau de reflexão sobre sua trajetória nessa perspectiva. Pareceu-me ser esta a 

forma mais adequada de dar voz a essas mulheres, para que colocassem sua palavra na 

história. Como afirma Queiroz (1987: 19), “tudo que se narra oralmente é história, seja 

a história de alguém, seja a história de um grupo, seja história real, seja ela mítica”33. 

Meu interesse se concentra na história real, mas não na história oficial, contada nos 

livros, e sim na história como foi vivida por seus protagonistas. Ouvir mulheres − 

milenarmente dominadas e exploradas − significa contribuir para seu empoderamento, 

pois que sua palavra é registrada e elas passam a ter voz. 

Destaco que a fala da mulher como elemento importante para desenvolver o 

conhecimento de determinados processos sociais que, em nossa sociedade, implicam 

 

33 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. Relatos orais: do “indizível” ao “dizível”. In VON 
SIMSON, Olga de Moraes (org.). Experimentos com histórias de vida (Itália-Brasil). São 
Paulo: Vértice, Editora dos Tribunais, 1988. 
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alguma forma de dominação, significa, no presente caso, abordar um caminho pouco 

transitado nos estudos sociológicos. Como afirma Jonas34,  

“... penetramos na vida individual destas mulheres e tomamos seu próprio 
discurso, de sua própria perspectiva, de sua posição, de seu lugar, na temporalidade 
e em seu tempo, partindo de uma perspectiva dialética entre o universal e o 
singular em constante movimento de interação” (JONAS: 2002; tradução minha). 

 

Por isso adoto, neste trabalho, a proposta das pesquisadoras feministas em estudos 

sobre mulheres, buscando tornar visíveis as mulheres, dando-lhes voz para contar sua 

experiência individual e a coletiva, ao abordar os âmbitos da realidade, focalizando a 

parte oculta, escondida, invisível ou ausente da mesma: a presença das mulheres na 

interação social no campo de batalha. 

Trata-se da concepção, como afirma Jonas, de que o ser humano constrói, com sua 

história, a mediação para explicarmos o humano, pois o relato individual também 

expressa uma época e uma cultura. Percorre-se um caminho que, partindo dos relatos 

tematizados de vida, atravessa uma rede de mediações, leva esta rede ao indivíduo; esta 

rede, por sua vez, serve para inverter o movimento: partindo do indivíduo, chega-se ao 

universo histórico (Jonas: 2002). 

Dessa forma, os relatos de vida são como janelas que permitem buscar em cada 

mulher aquelas que foram esquecidas ou que pouco se manifestaram. O discurso se 

apresenta como instrumento eficaz, se quisermos buscar uma aproximação com a 

realidade que desejamos descrever. Realidade esta cuja imagem e leitura fazem dos 

momentos vividos por elas próprias, mulheres, nosso objeto de pesquisa 

 

34 JONAS, Eline. Mujeres que viven del trabajo a domicilio. El tiempo propio de las 
trabajadoras enla confección de ropa de vestir. Goiás, Brasil, 1975/1995. Tese (Doutorado em 
Ciências Políticas e Sociologia) − Programa La perspectiva de Género en las Ciencias Sociales, 
Universidade Complutense de Madrid, Espanha, março de 2002 (mimeo). 
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Assim, este método de pesquisa se apresenta como um recurso metodológico das 

ciências humanas, já que permite criar espaços para a manifestação da fala, transformá-

la em escrita, torná-la permanente e visível. 

O verso da poetisa norte-americana Emily Dickinson, citado no início deste 

capítulo, evidencia que o falar é uma forma de fazer, é uma forma de vivenciar ou de re-

vivenciar determinadas situações. As ciências sociais precisam, como diz Bourdieu 

(1982), refletir acerca dos efeitos das teorias sobre os objetos de suas pesquisas, 

precisam tentar compreender os processos sociais e culturais de forma radicalmente 

diferente das teorias anteriores, que se fundamentavam na oposição sujeito-objeto e 

entre a representação da realidade e a realidade em si mesma.  

Tentar imprimir sentido, usando a análise do discurso, a um fenômeno social 

implica entrar na polêmica que separa a interpretação da realidade da própria realidade 

interpretada. Por outro lado, como relembra Benjamim35, o que é a realidade 

interpretada senão aquela construída pela interpretação? A interpretação constrói a 

realidade, a cria e a modifica e modifica-se a si própria, por meio de múltiplos 

discursos. 

Neste trabalho, levando em consideração as teorias dos estudos de gênero, busco, 

por meio dos relatos de vida, denunciar o silêncio a respeito das mulheres e delas sobre 

si mesmas. Isso representa a opção de desvelar o conteúdo de uma realidade construída 

e interpretada por olhos masculinos (Mathieu: 1985).  

No caso de pesquisa sobre mulheres, é imprescindível permitir que, como afirma 

Saffioti, “a emoção fecunde a razão”. Para tanto, faz-se necessário levar em conta os 

 

35 BENJAMIM, Walter. ‘Sobre o conceito de História’. In KOTHE, Flávio R. e FERNANDES, 
Florestan (org.). Walter Benjamim. São Paulo: Ática,1985. pp. 153-164. 
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paradigmas sobre  identidade feminina encontrados nos trabalhos de feministas como 

Rowbotham36, Chodorow37, Mathieu38 e Saffioti39. 

Quando se trata de estudos sobre as mulheres e sua relação com elementos da 

sociedade, o feminismo, como movimento social, enfatiza a necessidade da análise da 

vida das mulheres e sua condição social como elementos importantes para a 

reconstrução da realidade social. Ao mesmo tempo, essa é, segundo Mathieu, a chave 

para que possamos compreender os fatores nem sempre evidentes que criam empecilhos 

para as mulheres pensarem de forma adequada sobre a própria vida. É, ainda, uma 

forma de combater o androcentrismo40 nas ciências sociais (como corpo constituído do 

saber acadêmico que assim se intitula) e que é parte integrante de nossa sociedade, por 

ser fruto das relações de poder entre as categorias de sexo e que modela as categorias de 

conhecimento etnológico tanto quanto outras relações sociais (Mathieu: 1985: 174). 

Saffioti contesta as implicações da chamada objetividade científica, a razão 

cartesiana que, segundo ela, “deu origem a esta modalidade misógina de pensamento 

prevalecente no Ocidente, responsável por um formidável atraso no desvelamento das 

realidades femininas”. Segundo Saffioti, 

Para a ciência cartesiana, a masculinidade apresenta a centralidade do eu, tem 
uma essência. A feminilidade define-se como alteridade, como o Outro, como uma 
ausência (da essência). A ontologia da ciência falocêntrica é constituída pelo 
Homem (com H maiúsculo). Supostamente, este Homem representa a humanidade. 
Todavia, como esta foi amputada de sua parte feminina, não chega sequer a 

 

36ROWBOTHAM, Sheila. La mujer ignorada por la historia. Madri, Ed. Debate, 1980. 
37 CHODOROW, Nancy. Psicanálise da maternidade. Uma crítica a Freud a partir da mulher. 
Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1990. 
38 MATHIEU, Nicole-Claude (org.). L'arraisonnement des femmes: Essais en anthropologie des 
sexes. Paris: Editions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1985.  
39 SAFFIOTI, Heleieth. Reminiscências, releituras, reconceituações. Rio de Janeiro, Edit CIEC/ 
ECO/ UFRJ, 1992. (Estudos Feministas no 0.) 
40 Androcentrismo é definido por Mathieu como forma de olhar o mundo partindo da visão 
dominante masculina e sem levar em conta a visão das mulheres. 
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representá-la pela metade, já que os homens são quantitativamente inferiores às 
mulheres. (SAFFIOTI, 1992 b: 98).                                                                            

 

Para Chodorow, a identidade feminina se constrói pela representação formando 

modelos complementares na intersecção entre a herança coletiva e as histórias 

individuais de vida das mulheres, e isso é o que proporciona as perspectivas necessárias 

para delimitar elementos temáticos e formais, a fim de reconstruir autobiografias 

femininas. A autora parte da psicologia da socialização do gênero feminino no contexto 

da família, em que a mulher sente sua identidade pessoal como conexão com o mundo, 

é o modelo relacional da identidade feminina, que está demarcada por fronteiras fluidas. 

Os indivíduos são autônomos e as identidades vão se configurando pela intersecção 

entre herança coletiva e histórias individuais (Friedman, 1994: 152-160 apud Jonas, 

2002). 

O relato é defendido por Rowbotham como instrumento que rompe o silêncio 

imposto às mulheres, transformando suas experiências em realidade. Segundo ela, as 

experiências das mulheres possuem sentido de singularidade de seu caráter na 

consciência dual, o eu definido culturalmente e o eu diferente do prescrito. E essas 

representações culturais levam à alienação feminina, ao mesmo tempo em que têm o 

potencial de autoconsciência na perspectiva da consciência coletiva feminina pela 

intersecção da identidade individual (desejo) e a identidade do grupo (realidade). Assim, 

as mulheres na nova identidade fundem o coletivo compartilhado e o único individual. 

Daí a importância dos depoimentos pessoais, dos relatos de vida, no sentido em que 

Bertaux41 os define, como forma tematizada da história de vida.  

                                                 

41 BERTAUX, Daniel. Les récits de vie. Paris: Nathan Université, 1997. 
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Utilizei, pois, a análise de relatos de vida que, como parte da análise de discurso, é 

um conjunto de instrumentos metodológicos que se aplicam a conteúdos e a continentes 

extremamente diversificados. Sua riqueza reside no fato de, sem fugir ao rigor 

necessário a um trabalho científico, parece ser o mais adequado para interpretar os 

discursos das entrevistadas, já que permite a leitura das entrelinhas, dos gestos, das 

pausas e dos silêncios, tão significativos na fala humana.  

O relato de vida recolhido para fins de pesquisa, segundo Bertaux, é um testemunho 

orientado pela intenção do pesquisador. Esta intenção, explicitada desde o primeiro 

contato, é interiorizada pelo entrevistado sob a forma de um filtro implícito, pelo qual 

ele seleciona, no universo semântico da totalização de suas experiências, aquilo que 

seria susceptível de responder às expectativas do pesquisador. É o pesquisador que 

define esta orientação e é ele, ainda, que sabe o que deseja fazer do relato que vai 

recolher (Bertaux, 1997: 46). 

Em outras palavras, não há um ‘muro de Berlim’ entre o sujeito e o objeto da 

pesquisa. Nem por isso, deixa de ser importante esclarecer o que deseja o pesquisador e 

de qual ‘lugar’ ele fala: neste trabalho, como já afirmei na apresentação, ao mesmo 

tempo em que pesquiso, estou imersa no objeto da pesquisa, uma vez que, assim como 

as entrevistadas para este trabalho, participei da resistência ao regime militar brasileiro. 

A escolha das entrevistadas 

A suposição básica que norteou minha escolha da população é a de que, com bom 

julgamento e uma estratégia adequada, podemos escolher os casos que devem ser 

incluídos na pesquisa e, assim, chegar a parcelas de grupos ou grupos satisfatórios para 
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nossas necessidades, como nos diz Chein42. Uma estratégia comum para a escolha 

intencional da população-alvo consiste em selecionar casos julgados típicos da 

população em cuja atividade estamos interessados, supondo-se que os erros de 

julgamento na seleção tenderão a contrabalançar-se.  

Nesse sentido, colhi relatos de vida de mulheres que, ao longo dos anos, tinham 

realizado alguma reflexão sobre sua trajetória, da perspectiva de gênero, e que podiam, 

portanto, fornecer pistas interessantes sobre as múltiplas formas de participação 

feminina na resistência ao regime militar.  

Com esse objetivo, colhi relatos de vida de 12 mulheres: Loreta Valadares, Liège 

Rocha e Maria Auxiliadora Arantes (Dodora), na época, militantes da Ação Popular 

(AP); Ediria Amazonas, Tereza Costa Rego e Maria Amélia Teles, então militantes do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB); Eleonora Menicucci, do Partido Operário 

Comunista (POC); Guiomar Lopes, da Aliança Libertadora Nacional (ALN); Telma 

Lucena, filha de Damaris Lucena, da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e Dulce 

Maia (VPR); Leda Gitahy e sua mãe, Eunice Gitahy, sem militância partidária (embora 

a primeira tivesse ligações com a ALN). 

Também utilizei entrevistas que realizei com Criméia Schmidt de Almeida na 

década de 80, para o Jornal Tribuna Operária43, sobre a guerrilha do Araguaia, e o relato 

de Gilse Cosenza, então membro da AP, colhido por  Mariana Joffily.   Recorri, ainda, a 

 

42 CHEIN, Isidor. ‘Uma introdução à amostragem’. In SELTIZ, JAHODA, DEUTSCH & COOK.   
Métodos de Pesquisas nas Relações Sociais. 4ª reimpressão. São Paulo: Editora Pedagógica e 
Universitária Ltda., 1974, pp. 571-603. 
43 Como ser mulher, mãe, trabalhadora, participante. Entrevista concedida ao jornal Tribuna 
    Operária. nº 9, p. 7, 8 a 21 de março de 1980.  
    Araguaia oito anos depois. Ibdem. Tribuna Operária nº 12, p. 4, 19 a 30 de abril de 1980. 
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depoimentos a Luiz Maklouf de Carvalho44 de mulheres que participaram da guerrilha 

urbana; ao de Carmela Pezzuti, recolhido por mim e por Maria Isabel Bebela45; e ao de 

Clarize Herzog, colhido por Laura Greenhalgh46, dentre outros. Finalmente, utilizei 

artigos, biografias e romances sobre a vida de algumas mulheres, como Zuzu Angel e 

Yara Yavelberg. 

Selecionei mulheres num universo por mim conhecido, que têm procurado realizar 

algum grau de reflexão sobre sua trajetória como mulheres militantes, expressa em 

artigos publicados, entrevistas concedidas a órgãos de imprensa, ou mesmo em 

conversas ou anotações particulares.  

Montei um roteiro de questões sobre suas histórias focalizando sobretudo o período 

do regime militar e suas conseqüências na vida de cada uma. Colhi os depoimentos nas 

respectivas residências. As entrevistas tiveram, em média, duração de 90 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44 CARVALHO, Luis Maklouf de. Mulheres que foram à luta armada. São Paulo: Globo, 
1998. 
45 RANGEL, Olivia e BEBELA, Maria Isabel. Resistência feminina à ditadura militar. Presença 
da Mulher, São Paulo, Anita, v. 33, pp. 18-21, dezembro de 1998/ janeiro-fevereiro de 1999. 
46 HERZOG, Clarice. Entrevista concedida a Laura  Greenhalgh. Jornal  O Estado de São Paulo. 
São Paulo,  Caderno Aliás, pp. 4-5,  24/10/2004.   
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CAPÍTULO 4 

Texto, contexto, impressões − a ditadura militar 
e os anos de chumbo 

 

 

“O fato que relato se passou num tempo que não podemos entender.” 
Jorge Luis Borges 

 

Este capítulo não tem a pretensão de fazer uma análise do golpe militar que se. 

abateu sobre o Brasil em 1964, instaurando uma ditadura só finda em 1985. Tampouco 

pretendo entrar no debate sobre suas causas: já existe farta bibliografia a respeito47, 

engrandecida, mais recentemente, pela produção de Elio Gaspari48. Quero, porém, 

lembrar que Maurice Halbwachs (1990), ao destacar a precedência do ‘fato social’ e da 

‘organização social’ sobre os fenômenos de ordem psicológica e individual, afirma que 

a memória dos indivíduos é socialmente determinada, dependendo da interação destes 

com a família, com a classe social, com a escola, com a profissão etc. Em outras 

palavras, a memória é o resultado de uma reconstituição do passado, no seio de um 

quadro de recordações comuns a um dado grupo histórico.  

É necessário, portanto, situar no tempo e no espaço as mulheres entrevistadas para 

este trabalho, bem como os depoimentos que recolhi em outras obras. Pretendo, então, 

 

47 Ver bibliografia referida e consultada. 
48 O jornalista Elio Gaspari publicou pela editora Companhia das Letras, desde 2002, quatro 
volumes de uma série de livros sobre o regime militar − ‘A ditadura envergonhada’, ‘A ditadura 
escancarada’, ‘A ditadura encurralada’ e ‘A ditadura derrotada’ −, com minucioso relato do 
golpe de 1964, da luta de bastidores pelo poder, a criação dos órgãos de repressão e a 
institucionalização da tortura.  
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fazer um esboço dos principais acontecimentos do período49, entremeando-o com falas 

pontuais de minhas entrevistadas. Busco, assim, transitar entre os acontecimentos e a 

maneira como foram vividos por essas mulheres, circular entre os fatos e as impressões. 

O objetivo é o de reconstruir, pelo menos em parte, o espírito dessa época, apresentando 

o contexto em que a resistência se moveu, ao longo destes anos, na dura luta pela 

liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos. Essa é, como afirma Elizabeth 

Ferreira (1996: 22), a primeira condição para poder-se aproximar do significado do 

engajamento dessas mulheres em projeto coletivo de tal ordem e entender suas 

trajetórias de vida.  

O golpe: antecedentes e primeiros momentos 

“Brasília acordara vermelha, no dia 1º de abril de 1964. A alvorada em 
Brasília justifica o nome de um palácio. É mais do que vermelha. É ocre. Quando o 
sol nasce, nessa época, a terra muito vermelha, ainda indomada, se mistura, por um 
momento, com o sol nascente. As construções muito brancas da Esplanada dos 
Ministérios ficam recortadas sobre o fundo vermelho. Brasília é como uma 
transparência no amanhecer. Já com o dia feito, tanques de guerra atravessam o 
eixo monumental. Muita gente saiu para ver. Desfile de tanques, de armamento 
pesado, era coisa de parada de sete de setembro”. 

 

Assim Maria Auxiliadora Arantes (Dodora), entrevistada neste trabalho, descreve a 

primeira imagem que reteve do golpe militar de 1964, na capital federal. Dodora assistiu 

ao desfile de tanques tendo a nítida sensação de que não se tratava de “brincadeira de 1º 

de abril e nem de ensaio. Era o golpe explícito. Armado, pesado, violento e cruel. 

Covarde, sem data para terminar. 1º de abril de 1964!” (Arantes: 1999, p.  47-48)50. 

 

49 O relato dos acontecimentos foi baseado, sobretudo, em: JOFFILY, Bernardo. Isto é Brasil 
500 anos − Atlas Histórico. São Paulo: Editora Três, 1998. 
50 Dodora, uma das entrevistadas deste trabalho, participou ativamente da história da resistência 
brasileira ao regime militar. Foi uma das fundadoras da Ação Popular, vivendo anos na 
clandestinidade e no exílio. Na época, residia em Brasília, trabalhando no Ministério da 
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O golpe não chegou a ser uma surpresa. Sua gestação iniciou-se pelo menos três 

anos antes, em 1961, pouco depois da renúncia do presidente Jânio Quadros. Os 

militares tinham muitas restrições ao vice-presidente João Goulart, ex-ministro do 

trabalho de Getúlio Vargas, cuja base de apoio político era formada por amplos setores 

dos trabalhadores e de pessoas oriundas das classes mais pobres. Naquele momento, 

houve ampla mobilização em favor da legalidade e da democracia, estancando, em seu 

nascedouro, as intenções golpistas. Essa resistência foi, em grande parte, organizada por 

Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, e pelo III Exército. O governo 

de João Goulart transcorreu de forma bastante atribulada e difícil, pois estava premido 

entre as reivindicações populares e as pressões das esferas mais conservadoras da elite – 

que viam com receio as relações do presidente com as classes trabalhadoras e com o 

Partido Comunista. O golpe não tardaria a mostrar, entre a população desprovida e a 

elite, qual das duas tinha mais força.  

A conspiração, em curso desde 1961, começou em Minas Gerais. Magalhães Pinto, 

governador do Estado, leu seu Manifesto à Nação: as forças sediadas em Minas, 

responsáveis pela segurança das instituições, consideravam do seu dever entrar em ação, 

a fim de assegurar a legalidade ameaçada pelo próprio presidente da República. 

Acusava João Goulart de subverter a legalidade, disciplina e hierarquia militares. 

Referia-se a alguns episódios precipitadores do golpe. O primeiro, foi o comício em 

apoio às Reformas de Base do governo, convocado por entidades estudantis, populares e 

de trabalhadores, realizado em frente à estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, no 

dia 13 de março de 1964. A intenção era a de pressionar o Congresso pelas reformas de 

 

Educação do governo João Goulart. É também autora do livro ‘O pacto re-velado’ (São Paulo, 
Escuta, 1999). 
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base, defendidas pelo presidente da República, que pronunciou um inflamado discurso, 

causando forte impressão. Como conta Sandra Brisolla: 

“Deixei o curso na Tchecoslováquia, e resolvi voltar para o Brasil. Cheguei no dia 
7 de março de 64, às vésperas do golpe. Eu cheguei a ir ao comício do dia 13, no 
Rio de Janeiro. Fiquei impressionada com o comício, cheguei realmente na hora. 
Veio o golpe, logo em seguida.” 

 

O segundo episódio foi a revolta dos marinheiros da Associação de Marinheiros e 

Fuzileiros Navais do Brasil. João Goulart não só anistiou o grupo de marinheiros 

revoltosos, aos quais fora dada ordem de prisão, como aceitou a demissão do ministro 

Sílvio Mota, o que foi encarado, pelas Forças Armadas, como uma ameaça à disciplina 

na Marinha. O terceiro, foram a presença e o discurso improvisado e radical do 

presidente, na manifestação dos sargentos, reunidos, no dia 30 de março, no Automóvel 

Clube do Brasil (Pinheiro, 2001: 169-275). 

A “Revolução de 31 de março” – termo e datas adotados e consagrados pelo regime 

de 1964 – apoiou seu discurso na luta contra a subversão e a corrupção, em defesa da 

ordem e da hierarquia nas Forças Armadas. Justificava-se como ação preventiva face ao 

plano comunista de conquista do poder e incorporou, em bloco, os slogans dos EUA na 

Guerra Fria: defesa do mundo livre e da civilização ocidental e cristã, combate ao 

comunismo. Deveria, segundo seus dirigentes, ser transitório. Mas permaneceu 21 anos, 

durante os quais quatro generais e um marechal se sucederam no poder51. No seu início, 

ninguém podia prever o que sucederia, como relata Telma Lucena, a respeito de sua 

mãe, Damaris Lucena: 

 

51 De 15 de abril de 1964 a 15 de março de 1967: general Castelo Branco; de 15 de março de 
1967 a 31 de agosto de 1969: marechal Artur da Costa e Silva; de 31 de agosto a 30 de outubro 
de 1969: junta militar; de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974: general Emilio 
Garrastazu Médici; de 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979: general Ernesto Geisel; de 
15 de março de 1979 a 15 de janeiro de 1985: general João Baptista Figueiredo. 
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“Ela tinha ido ao sindicato e (...) um amigo deles, o Júlio, disse que ia ter um golpe. 
Eles ficaram preocupados, começaram a tirar coisas de dentro de casa, evitaram 
encontrar-se com algumas pessoas, porque não sabiam o que ia acontecer. Quando 
aconteceu, ela saiu da casa da patroa e foi com meu pai para a Sé. A cidade estava 
parada, tudo quieto. Um amigo deles, que estava em Santos, disse que havia uns 
navios estranhos, parados no porto. Eles ficaram assustados, eles tinham um pouco 
de discernimento, mas não esperavam que viesse algo daquela magnitude e daquela 
violência. Não se sabia bem, mas se torcia que fosse algo que iria acontecer num 
determinado momento e jamais pensavam que iria endurecer daquela maneira. Meu 
pai já estava muito atuante, participava de algumas ações e começaram a aparecer 
os cartazes de procurado e aparece a foto dele.” 

 
 

A participação dos Estados Unidos neste processo é hoje amplamente reconhecida. 

Contudo, o peso dessa contribuição ainda provoca controvérsias. Para Nelson Werneck 

Sodré (1984: 60), a ditadura representou o alinhamento do Brasil ao imperialismo 

internacional, sobretudo, ao norte-americano. O fato é que, embora não tenha sido 

necessária uma intervenção militar estadunidense, em Washington, o Departamento de 

Estado acionava a Operação Brother Sam, de apoio ao golpe em caso de guerra civil52. 

O embaixador dos EUA, Lincoln Gordon, e o adido militar, Wernon Walters, 

reconhecidamente engajados na conspiração, acompanham de perto seu desfecho. 

 Na frente política, embora sem qualquer cobertura legal, o golpe contou, desde o 

início, com o apoio da União Democrática Nacional (UDN), dos governos de Minas 

Gerais (Magalhães Pinto), Guanabara (Carlos Lacerda) e São Paulo (Ademar de 

Barros), interessados na sucessão presidencial que se seguiria ao golpe. Os golpistas 

possuíam expressivo apoio civil, da imprensa, da igreja e de boa parte das camadas 

médias urbanas. Exemplo disso foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, 

realizada em São Paulo, ainda em 19 de março de 1964 e que reuniu 300 mil pessoas, 

repetindo-se em outros centros urbanos. Após o golpe, veio a Marcha da Vitória, no Rio 

 

52Quatro petroleiros e a força naval, com o porta-aviões Forrestal à frente, rumam para o Brasil. 
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de Janeiro, levando um milhão de pessoas às ruas. Foi articulada por entidades como a 

Camde (Campanha da Mulher pela Democracia), e teve a participação do clero, do 

governador Carlos Lacerda e do jornal ‘O Globo’. 

A falta de resistência organizada dos movimentos sociais surpreendeu os próprios 

golpistas. As esquerdas, em geral, confiavam na legalidade e no espírito democrático 

das Forças Armadas, sendo, por esta razão, colhidas de surpresa e desbaratadas. 

Exemplo disso está na fala de Loreta: 

“O golpe militar de 64 nos surpreende em Assembléia Geral na Faculdade de 
Direito, convocada justamente para tomar posição de resistência às ameaças 
golpistas que já se faziam sentir. Fomos cercados por tropas do exército, e só 
depois de muita negociação, conseguimos sair, tendo alguns companheiros furado 
o cerco, fugindo pelos barrancos atrás da Faculdade, para organizar a ‘resistência’ 
em outro lugar. Resolvemos sair em grupos para o Restaurante Universitário, 
erigido em “centro da resistência” e lá recebemos a orientação de seguir para as 
Praças da Piedade e da Sé, para realizar mini-comícios, exortando o povo a resistir, 
pois imaginávamos que Jango, Brizola e Arraes iriam resistir.”  

 

Em 1º de abril, o golpe triunfou: Costa e Silva, alegando ser o mais antigo general 

da ativa no Rio de Janeiro, se autonomeou ministro da Guerra e criou o Comando 

Revolucionário, com o vice-almirante Augusto Rademaker e o brigadeiro Correia de 

Melo. João Goulart asilou-se no Uruguai; falecendo em dezembro de 1976, foi o único 

presidente do Brasil a morrer no exílio (Pinheiro, 2001: 274). 

Os pilares do novo regime 

A Escola Superior de Guerra foi o centro elaborador da doutrina do golpe e da 

ditadura. Criada em 1948, seguindo o modelo dos War Colleges, dos EUA, era 

assessorado por esse país, que enviou uma missão para ajudar na sua implantação e 

manteve nela um oficial de ligação até os anos 70. O conceito de segurança nacional 

surgiu no Pentágono (Departamento de Defesa dos EUA), desenvolvido pelo coronel G. 
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Lincoln, de West Point, dentro da política de resposta flexível e da contra-insurreição do 

início da década de 60. Foi exportado para toda a área de influência dos EUA, em 

especial a América Latina, num contexto de acirramento da Guerra Fria com o conflito 

no Vietnã e a Revolução Cubana. Um de seus componentes principais era a teoria do 

dominó, segundo a qual, cada avanço do comunismo prepara um passo seguinte, numa 

reação em cadeia, que é preciso debelar no nascedouro. A onda de golpes e ditaduras 

militares na América Latina dos anos 60-70 fundamentou-se, com adaptações, no 

conceito de segurança nacional. E, em nome dele, recebeu apoio político-diplomático, 

econômico e, em alguns casos, a intervenção armada dos EUA, uma conduta que não se 

alteraria até a política de direitos humanos de Jimmy Carter, em 1977.  

A Doutrina de Segurança Nacional, do regime de 1964, definia objetivos nacionais 

permanentes da ótica de uma guerra contínua entre o Ocidente cristão e o Leste 

comunista. Dividia o mundo não tanto em Estados nacionais, mas em fronteiras 

ideológicas. Extraía daí a noção de inimigo interno (o comunismo, entendido da forma 

mais abrangente) e com ela justificava o novo papel dos militares. Segundo Antonio 

Carlos Fon, de acordo com essa doutrina, o Estado, por ser responsável pela 

“preservação dos valores alcançados e a realização dos objetivos colimados” (1979: 28), 

contra agressões externas ou internas, recebe da nação o dever de zelar por seu direito à 

segurança.  

O Serviço Nacional de Informações (SNI), criado logo após o golpe, em junho de 

1964, pelo general Golbery do Couto e Silva, enfeixava a atividade de informação e 

contra-informação, na ótica da segurança nacional. Golbery era ideólogo da Escola 
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Superior de Guerra e, já no IPES53, realizava ações afins, o que lhe permitiu levar para o 

novo órgão 100 mil fichas pessoais.  

A primeira onda repressiva 

Tão logo deflagrado o golpe, uma onda repressiva abateu-se sobre o país. Assim 

contam Amélia: 

“Deu o golpe, eu trabalhava na Manessman; e o meu trabalho era de sustentação 
não só da minha família, mas de seis famílias, eu sustentava seis famílias com o 
meu salário. Era uma empresa que tinha 10 mil trabalhadores, e trabalhador 
naquela época tinham muitos direitos, eu era sindicalizada. Logo nos primeiros 
dias do golpe, meu pai foi preso; todo mundo sumiu, em todos os pontos que a 
gente tinha com o partido (PCdoB) você não achava as pessoas do partido, foi uma 
loucura.” 

 

e Maria Auxiliadora: 

“Eu já era casada, morava em Brasília com o meu ex-marido, o Aldo Arantes, e nós 
tínhamos, naquela época, uma militância mais dentro do governo. Eu participava 
como educadora popular no movimento de educação de adultos, nascente em torno 
do método Paulo Freire, e, ainda, discutíamos como organizar esse movimento de 
educação de adultos. O Aldo também era um militante político e fomos 
atravessados por um golpe assim, da noite para o dia. Eu me lembro que eu estava 
almoçando, a mesa estava posta e eu estava aguardando o Aldo chegar e uma 
pessoa chegou em casa e falou: “Olha, os militares estão na rua. Eles estão vindo 
para a sua casa e você precisa sair daqui imediatamente”. Do jeito que eu estava 
vestida, eu saí e nunca mais voltei nesta casa. Eu tinha uma pessoa que trabalhava 
comigo, eu disse: “Vamos embora juntas!” E trancamos a porta e saímos. Então, a 
partir desse momento, imediatamente eu passei a viver em uma vida clandestina.”  
 

 
O Comando Revolucionário outorgou à nação um Ato Institucional (na época, não 

numerado, presumindo-se que fosse o único), redigido por Francisco Campos, que 

chamava o Congresso a eleger, em 48 horas, o novo presidente da República, com 

 

53 O IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) foi uma organização de empresários do Rio de 
Janeiro e de São Paulo, fundada em 2 de fevereiro de 1962. Tinha como objetivo: "defender a liberdade 
pessoal e da empresa, ameaçada pelo plano de socialização dormente no seio do governo Goulart". Para 
mais informações sobre a participação dos grandes empresários no golpe e sobre o papel do IPES, ver: 
DREIFUSS, René Armand. 1964: A conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981. 
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poderes muito ampliados. O escolhido foi Castelo Branco, general com cursos na 

França e nos EUA, veterano da Força Expedicionária Brasileira, tido como correto e 

apolítico. Era chefe do Estado-Maior do Exército – o Estado-Maior informal dos 

conspiradores – e do grupo ligado à Escola Superior de Guerra, apelidado de 

‘Sorbonne’. 

O Ato Institucional nº 1 − AI-1, como ficou conhecido mais tarde −, autorizava a 

cassação de mandatos, a interrupção de direitos políticos e a suspensão da estabilidade 

do funcionalismo. Tinha sua validade limitada a janeiro de 1966, quando deveria haver 

eleição presidencial direta. Começava aí a esquizofrenia do regime: poder militar, 

arbitrário, mas coberto por certa formalidade legal. 

A cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos por 10 anos atingiram 

378 pessoas, incluindo os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João 

Goulart, seis governadores e 76 membros do Congresso Nacional. Além disso, foram 

aposentados compulsoriamente, ou postos em disponibilidade, 49 membros do Poder 

Judiciário e afastados de suas funções 10 mil funcionários civis e militares (Joffily, 

1998: 181). Num primeiro momento, o alvo da repressão concentrou-se nas esquerdas, 

nos partidários do governo deposto, nas áreas militares contrárias ao golpe, nos 

militantes sindicais e estudantis e nas ligas camponesas. A seguir, acabou por abranger 

também boa parte das bases civis do movimento de 1964. Como todo golpe político, o 

brasileiro também foi autofágico. 

O governo Castelo Branco promoveu, logo no início, uma ação denominada 

Operação Limpeza, que durou cerca de 90 dias, fez de 10 mil a 50 mil prisões, torturou 

centenas de pessoas e causou as primeiras mortes. A repressão era orientada pelos 

Inquéritos Policial-Militares (IPMs), a cargo de quadros das três armas, do 
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Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e das polícias estaduais. Foram 

devassados os órgãos públicos nos níveis federal, estadual e municipal, empresas 

estatais e para-estatais, bem como vários sindicatos. No Rio de Janeiro, dois navios-

prisão foram improvisados. Em Pernambuco, o líder camponês e ex-deputado do PCB, 

Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas do bairro de Casa Forte, em Recife, amarrado 

por cordas a um carro de combate do exército brasileiro: “Gregório, vestindo apenas um 

calção preto, com uma corda de três pontas amarrada no pescoço, com os pés, que 

haviam sido mergulhados em soda cáustica, sangrando, banhado de suor, ainda assim 

mantinha no semblante uma altivez inquebrantável”.54 Tratava-se de uma criatura 

lutadora, mas de uma doçura ímpar. 

Os sindicatos foram um dos alvos preferenciais do golpe, visto que um de seus 

objetivos primordiais era anular a política tida como sindicalista, do governo João 

Goulart. O jovem sindicalismo rural e as ligas camponesas foram, igualmente, vítimas 

de uma autêntica operação de guerra. O funcionamento das entidades estudantis 

anteriores a 1964 foi proibido, em novembro de 1964, pela Lei Suplicy (do nome do 

ministro da Educação, F. Suplicy de Lacerda). Os líderes da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) foram 

obrigados a exilar-se. No entanto, a despeito das proibições e perseguições, as entidades 

continuaram a atuar abertamente nas escolas e nas universidades. 

A repressão à intelectualidade foi intensa. Centenas de professores universitários 

foram demitidos. A Universidade de Brasília, a mais atingida pelas demissões – 210 

professores –, foi invadida pela Policia Militar (Joffily, 1998:181). A tortura de presos 

 

54 Discurso da advogada pernambucana Mércia Albuquerque Ferreira, advogada de 
Gregório Bezerra, em março de 2001, ao receber o título de cidadã recifense (em  
http://www.dhnet.org.br/memoria/mercia/trajetoria/2cidada_recifense.html)
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políticos fez suas primeiras vítimas, algumas fatais. No entanto, só se converteria em 

prática corrente durante a segunda e mais feroz onda repressiva, que se seguiu ao Ato 

Institucional no 5. 

O Ato Institucional nº 2 (AI-2) remeteu todos os crimes políticos à Justiça Militar. 

E a Lei de Segurança Nacional (decreto-lei 314) substituiu a noção de crime contra a 

segurança do Estado pela de crime contra a segurança nacional, mais imprecisa, 

indeterminada e, portanto, mais abrangente. Atingia, por exemplo, greves e 

manifestações do pensamento.  

A proposta inicial era de um regime de exceção transitório. O próprio Castelo 

afirmava que, se os militares tomassem o poder pela força, nele pela força 

permaneceriam e dele à força sairiam. Na prática, porém, o regime instalou-se de forma 

muito mais duradoura. 

Impasse eleitoral e endurecimento do regime 

A eleição de outubro de 1965 para os governos de 11 estados foi o primeiro grande 

teste de prestígio do novo regime. Com a emenda constitucional nº 9, Castelo Branco, 

contra sua vontade, teve o mandato alongado por 14 meses, a fim de evitar a 

efervescência própria das eleições diretas para presidente. A campanha de 1965 

transcorreu sob a ameaça de setores militares, que vetaram candidatos, condicionaram o 

acatamento dos resultados ou simplesmente acharam que não deveria haver eleição. A 

Liga Democrática Radical (Lider), organização de direita recém-fundada, porta-voz da 

linha dura, lançou manifesto falando em guerra civil no caso de um retorno de 

elementos do regime deposto em 1964.  
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O resultado eleitoral favoreceu a União Democrática Nacional (UDN) no Paraná, 

Pará, Maranhão, Goiás e Paraíba. Mas a oposição venceu em Santa Catarina, Rio 

Grande do Norte, Mato Grosso e, em especial, na Guanabara e Minas Gerais. Ou seja, em 

centros decisivos, com população, peso econômico e político superiores à soma dos 

outros nove estados em disputa. 

A crise se precipitou e a linha dura fez um ultimato: ou Castelo Branco vetava os 

governadores da Guanabara e de Minas Gerais, ou saía da presidência. Em longa 

negociação, a cúpula militar chegou à fórmula do AI-2. Castelo Branco o anunciou 

unilateralmente, como chefe do governo revolucionário e comandante supremo das 

Forças Armadas, alegando que a ‘revolução’ tinha um poder constituinte intrínseco. O 

novo Ato tornou indireta a eleição presidencial, extinguiu todos os partidos, retomou as 

cassações e suspensões de direitos políticos, transferiu para a justiça militar o 

julgamento de civis com base na lei de segurança e alargou, demasiadamente, os 

poderes do presidente. O Ato Complementar nº 4 (AC-4) fixava as exigências para a 

formação de partidos, com o objetivo expresso de só permitir duas legendas. Assim, 

criaram-se a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), aglutinando parlamentares 

conservadores egressos, sobretudo, da UDN e do PSD, e o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), reunindo ex-integrantes do PSD e do PTB. A este último, coube o 

papel de oposição responsável, que interessava ao regime para criar uma imagem de 

normalidade.  

A sucessão presidencial foi decidida pelos generais, com diminuta interferência 

civil. A linha dura, fortalecida após o AI-2, sustentava o nome do general Costa e Silva, 

cuja candidatura foi homologada pelo Congresso, enquanto os deputados do MDB se 

retiravam em sinal de protesto. A linha dura militar resistia à transitoriedade, em nome 

da ‘revolução’ irreversível. O grupo castelista, vencido, manteve-se no condomínio do 
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poder e elaborou, usando as pessoas de Golbery do Couto e Silva e Ernesto Geisel, a 

teoria dos ciclos de sístole (centralização) e diástole (descentralização), para justificar a 

longevidade da ditadura. 

Em 1967, promulgou-se uma Constituição, na tentativa de institucionalizar e 

consolidar o regime de 1964. O novo texto incorporava as inovações autoritárias dos 

atos institucionais, pondo fim ao estado de inconstitucionalidade por eles criada. A 

Carta incorporou a doutrina de segurança nacional, tendo o Conselho de Segurança 

Nacional como instância máxima.  

O ministério registrava a crescente hegemonia militar. Incluía sete generais e três 

coronéis à frente, não só das pastas militares, mas também das Minas e Energia, 

Transportes, Indústria e Comércio, Interior e Trabalho. O ministro da Guerra, o general 

Lira Tavares, era ligado aos castelistas; os da Marinha e Aeronáutica pertenciam à linha 

dura. Em segundo lugar, vinham seis tecnocratas, dentre eles o professor da USP 

Antonio Delfim Netto, como titular da Fazenda, e Luís Antonio da Gama e Silva, reitor 

da USP, em 1964, ocupando a pasta da Justiça. 

O novo governo prometia diálogo, dentro de uma política de alívio e uma leitura 

liberal da Constituição de 1967. Por algum tempo, parecia que a ditadura tendia a 

refluir. Pela primeira vez, desde 1964, o país viveu 24 meses sem novos atos 

institucionais e cassações. Contudo, a trégua não tardaria a encerrar-se. Mostra disso foi 

a invasão da Universidade de Brasília (UnB), obra de dezenas de agentes da Policia 

Federal e centenas de soldados da Policia Militar, ao que parece a mando de Gama e 

Silva. O objetivo alegado foi o de efetuar a prisão preventiva de alguns líderes 

estudantis, entre eles Honestino Guimarães, na época à frente da Federação dos 

Estudantes da UnB (Feub). Empregaram cassetetes, bombas de gás, armas de fogo e 
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deixaram poucas portas livres da marca das botas policiais. O impacto foi fortíssimo, 

pois muitos filhos de parlamentares estudavam naquela universidade.  

Um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, dentre muitos protestos contra a 

invasão policial, tornou-se o estopim de uma crise institucional. Pronunciado três dias 

após as violências na Universidade de Brasília, em tom veemente, propunha um boicote 

ao militarismo: que o povo não assistisse aos desfiles de tropas no 7 de Setembro e que 

as namoradas de militares passassem a evitá-los.  

Os ministros militares consideraram o discurso ofensivo aos brios e à dignidade das 

forças armadas. Obediente à pressão dos quartéis e a um parecer de Gama e Silva, o 

procurador-geral da República pediu, no Superior Tribunal Federal, a cassação de 

Moreira Alves. Os deputados resistiram à pressão militar. Tanto o MDB como grande 

parte da ARENA consideraram que ela pretendia aviltar o legislativo. Costa e Silva 

declarou-se pronto a acatar a decisão que fosse tomada, mas corriam insistentes rumores 

de golpe.  

O AI-5: a ditadura tira a máscara 

O (AI-5) Institucional nº 5, emitido no mesmo dia 13 de dezembro de 1968, veio 

mostrar as verdadeiras intenções do governo Costa e Silva. O ministro Gama e Silva foi 

o responsável pela redação do texto, que permitia ao presidente, dentre outras 

prerrogativas: fechar o Congresso Nacional, as Assembléias Estaduais e Câmaras 

Municipais; cassar mandatos legislativos e executivos; suspender direitos políticos por 

10 anos; demitir, remover, aposentar funcionários públicos civis e militares; demitir ou 

remover juízes; decretar estado de sítio; confiscar bens; legislar por decreto. Além disso, 

os acusados de crime contra a segurança nacional deixavam de ter direito a habeas 
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corpus e passavam a ser julgados por tribunais militares, sem direito a recurso. Como 

afirma Elio Gaspari, “escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi seu instrumento 

extremo de coerção e o extermínio, o último recurso da repressão política, que o AI-5 

liberou das amarras da legalidade” (GASPARI, 2002: 13). 

O regime do AI-5 prolongou-se por 10 anos, até sua revogação, em 31 de dezembro 

de 1978. Teve como marca o completo arbítrio e, para alguns, constituiu a fase 

propriamente ditatorial do regime militar, ‘o golpe dentro do golpe’. Em 11 meses, 

impôs 12 atos institucionais, 59 atos complementares e 20 decretos-leis (Joffily, 1998: 

187). 

Costa e Silva tornou-se prisioneiro da mesma ‘linha dura’ que liderou. Isolou-se 

politicamente e assistiu ao fato de a máquina repressiva tomar o freio nos dentes, 

alegando imperativos da ‘guerra revolucionária’. Em 28 de agosto de 1969, sofreu uma 

trombose cerebral, morrendo três meses depois, sem se recuperar. O Alto Comando das 

Forças Armadas, constituído por oito oficiais-generais, passou o poder a uma junta 

militar, formada pelos ministros das três armas: general Aurélio Lira Tavares, do 

Exército; Almirante Rademaker Grunewald, da Marinha; e brigadeiro Márcio Sousa e 

Melo, da Aeronáutica. Os três militares enfrentaram, já em 4 de setembro, o seqüestro 

do embaixador dos EUA, Charles Elbrick, por grupos de esquerda. Cederam às 

exigências, mas revidaram com três atos institucionais (n
os 13, 14 e 15) e uma versão 

ainda mais drástica da Lei de Segurança Nacional, prevendo penas de morte 

(fuzilamento), prisão perpétua e banimento em casos de “guerra externa, psicológica 

adversa, revolucionária ou subversiva”. A Constituição de 1969, última obra da junta, 

foi promulgada em 17 de outubro, baseada nos poderes discricionários dos AIs n
os

 5 e 

16. Denominava-se Emenda Constitucional nº 1, mas é, em geral, considerada uma nova 

constituição. Violava o próprio AI-5, desrespeitava as normas para mudanças 
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constitucionais previstas na Carta de 1967, e foi outorgada sem nenhuma participação 

popular ou do Congresso. Mantinha o AI-5 e os poderes absolutos do presidente, 

inclusive para modificar a Carta Magna. O executivo, hipertrofiado, passava a ter o 

monopólio da iniciativa para legislar sobre várias áreas estratégicas e o mandato 

presidencial passava para cinco anos.  

A escolha do general-presidente seguinte ocorreu em clima de tensão. A linha dura 

sustentava o nome do general Emílio Garrastazu Médici, que relutava, pois era amigo 

pessoal de Costa e Silva. Mas acabou sendo eleito, num insólito processo eleitoral, 

envolvendo unicamente setores das Forças Armadas.  

O governo Médici logo desmentiu as esperanças de democratização. A feição 

ditatorial do regime mantinha, como agravante, o AI-5 e as medidas da junta 

atravessaram incólumes os cinco anos de seu governo. A oposição foi a tal ponto 

cerceada que setores do MDB passaram a cogitar de sua dissolução. A ação repressiva 

atingiu seu auge, inclusive usando o método da tortura e do assassinato político. Ao 

mesmo tempo, a propaganda oficial em torno da meta do ‘Brasil potência’, amparada 

nos números do ‘milagre brasileiro’, foi intensificada. O bicampeonato mundial do 

futebol Brasileiro, em junho de 1970, e o sesquicentenário da Independência 

representaram momentos de pico da propaganda ufanista, que forjou slogans como 

‘Ninguém segura este país’ e ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’. Para alguns, a mescla de 

arbítrio, repressão e ufanismo conferia traços fascistóides ou fascistizantes ao governo 

Médici. 

O aumento da repressão: os anos de chumbo 

O AI-5 e o governo Médici deflagraram uma segunda onda repressiva, que 
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superava a de 1964 – assim como todas as anteriores do Brasil republicano – em 

duração, extensão e violência. Foram os anos de chumbo, que se prolongaram até 

1973.  

Segundo Maria Celina D´Araujo, a principal característica da ditadura, no que se 

refere à repressão, foi a militarização dos órgãos de segurança. O general Adyr Fiúza de 

Castro, que ocupou diversos cargos importantes no sistema repressivo, declarou, em 

entrevista, que a decisão de colocar o exército no combate à subversão equivalia a matar 

uma mosca com um martelo. “...evidentemente” – reconhece – “o método mata a 

mosca, pulveriza a mosca, esmigalha a mosca, quando, às vezes, apenas com um abano 

é possível matar aquela mosca ou espantá-la. E nós empregamos um martelo-pilão” 

(1994: 75).  

De fato, baseado na alegação de que o país vivia uma ‘guerra revolucionária’, na 

qual o ‘inimigo interno’ se ‘infiltrava’ em todos os poros da sociedade, exigindo um 

combate implacável, o regime não poupou esforços no combate a seus adversários. Para 

tanto, apoiavam-se na experiência da guerra contra-revolucionária, dirigida pelo general 

francês Jacques Massu, na Guerra da Argélia (1954-1962), que partia de sua atuação 

contra a guerrilha argelina para justificar e pregar o uso sistemático da tortura. Nas 

palavras de Elio Gaspari: 

“A partir de 1968 a ‘tigrada’ brasileira construiu seu ninho dentro da máquina 
militar. (…) Com dez anos de atraso, seguiam a trilha dos combatentes de Massu. 
Cada passo foi dado em nome do combate ao terrorismo, mas a cada passo 
correspondeu também a expansão do sistema de recompensas e da autonomia dos 
torturadores” (GASPARI, 2002: 36).  
 

A máquina repressiva contava com a colaboração de peritos dos EUA, França, 

Portugal e de vários regimes latino-americanos. Todavia, baseava-se igualmente em 

sólida experiência repressiva própria, acumulada seja nos Departamentos de Ordem 

Política e Social (DOPS), na Polícia Civil ou nas forças armadas. 
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A experiência pioneira da Operação Bandeirantes (Oban) criou um novo paradigma 

para os órgãos de segurança. A Oban surgiu em 1969, em São Paulo, principal centro da 

ação oposicionista. Funcionava na delegacia de polícia da rua Tutóia e era visitada 

regularmente pelo general Canavarro Pereira, comandante do II Exército. Foi criada 

com o apoio do governador Abreu Sodré e do prefeito Paulo Maluf, mas não possuía 

vínculos formais. Era, em essência, uma organização paramilitar de ação direta e 

violenta, à margem da lei, o que potencializava sua agilidade e brutal eficácia. Na sua 

composição, havia efetivos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do DOPS, da 

Polícia Federal, da Polícia Civil, da Força Pública e da Guarda Civil. Seu financiamento 

provinha de doações de empresas (Grupo Ultragás, Ford, General Motors55) e também 

se apropriava de recursos de suas vitimas (Gaspari, 2002: 62). Seus membros 

circulavam à paisana, em carros ‘chapa fria’. Seu método consistia no seqüestro e na 

tortura de suspeitos de subversão, com o objetivo de obter informações que servissem 

de subsídio para novas ações. As confissões também serviam para orientar as fases do 

inquérito, a cargo do DOPS ou da Policia Federal e permitir posterior julgamento pela 

justiça militar. 

Entre os torturadores, celebrizou-se o delegado Sérgio Paranhos Fleury, pela 

violência em sua atuação no DOPS, na Oban e, segundo repetidas denúncias, no 

Esquadrão da Morte − grupo para-policial de extermínio, formado no Rio de Janeiro e, 

depois, difundido em São Paulo. Foi autor de espancamentos até a morte, como os de 

Joaquim da Câmara Ferreira, do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), 

e Eduardo Leite, o Bacuri, da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Chefiou a 

operação que levou à morte do líder comunista Carlos Marighela e participou da 
 

55 Os carros eram fornecidos pela Ford e pela Volkswagen; os caminhões eram emprestados 
pela Ultragás e refeições congeladas eram fornecidas pela Supergel.  
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perseguição ao militante da VPR, Carlos Lamarca. Promovido ‘por bravura’ pelo 

governo de São Paulo e condecorado pela Marinha, manteve, durante a ‘distensão’, suas 

convicções, solidarizando-se com a ação do coronel Erasmo Dias e condenando a 

anistia. Morreu em maio de 1979, afogado num ‘acidente’, em Ilhabela, São Paulo, em 

circunstâncias suspeitas, provavelmente como ‘queima de arquivo’. 

A Oban transformou-se em Destacamento de Operações de Informações e Centro 

de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), em maio de 1970, estendendo-se, de São 

Paulo à Guanabara-Rio de Janeiro, ao Distrito Federal, a Minas Gerais, ao Rio Grande 

do Sul, à Bahia, a Pernambuco e ao Ceará. Os DOI-CODIs eram órgãos do Exército, 

formalmente estruturados, mas que mantinham a liberdade de movimentos, o método e 

a violência da Oban. Para não se identificarem, seus membros usavam codinomes ou 

apelidos e mantinham os prisioneiros encapuzados. Englobavam também homens da 

Marinha e da Aeronáutica, subordinando e articulando todo o complexo repressivo, 

militar e policial em sua jurisdição territorial.  

A máquina repressiva, cuja ponta de lança eram os DOI-CODIs, englobavam um 

complexo sistema. O Centro de Informação da Marinha (Cenimar) criou na Ilha das 

Flores, Baía da Guanabara, um dos principais centros de tortura do Rio de Janeiro. A ação 

do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica (CISA), menos intensa, também fez 

vitimas como o jovem Stuart Angel, morto após um dia de suplícios, em 1971, na base 

aérea do Galeão, Rio de Janeiro56.  

O leque dos atingidos pela repressão foi muito além dos grupos da esquerda 

armada. Abarcou a juventude, intelectuais e artistas, grande parte da Igreja Católica, 

 

56 A morte de Stuart Angel foi negada por anos a fio pelas autoridades do regime militar, 
levando sua mãe, a estilista Zuzu Angel, a procurá-lo em todo o território nacional, sendo, por 
sua vez, assassinada num ‘acidente’ de carro, no Rio de Janeiro. Sua saga inspirou ‘Ângelus’, 
música de Chico Buarque. 
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áreas do movimento sindical e comunitário, e a oposição, mesmo a legal. O regime 

adotou uma estratégia seletiva, de eliminação dos dirigentes, mas um método que, 

obrigatoriamente, multiplicava o número dos atingidos. O projeto Brasil: nunca mais 

registra 13.752 indiciados em inquéritos, com base na Lei de Segurança Nacional, dos 

quais 7.367 foram levados ao banco dos réus (Arquidiocese de São Paulo, 1985: 85). 

Um número incalculável passou pela prisão, sem registro formal. E as detenções em 

‘operações-arrastão’, corriqueiras, podiam superar 10 mil em um só dia.  

A tortura se generaliza, começam os ‘desaparecimentos’ 

A tortura foi convertida em sistemática e recorria a vários métodos: pau-de-arara, 

em que a vítima é dependurada numa barra de ferro, que passa entre os punhos 

amarrados e a dobra dos joelhos; choques elétricos, aplicados nos ouvidos, língua, 

dentes, e, sobretudo, nos órgãos genitais; pimentinha, dispositivo que, aumentada a 

voltagem elétrica, provoca faíscas e queimaduras; afogamento, em que uma mangueira, 

ligada a um cano de água, é enfiada na boca ou nas narinas; cadeira do dragão, de 

alumínio ou zinco, combinada com fios ou um bastão elétrico, à qual a pessoa é 

amarrada; geladeira, que consiste num recinto sem ventilação, ora super-refrigerado, 

ora abafado, às vezes com sistema de som para emitir sons estridentes em alto volume 

ou abafar os ruídos e, assim, prosseguir no interrogatório; enforcamento progressivo,  

em que vai-se apertando o pescoço da vítima com uma corda, até que desfaleça; estica, 

em que blocos de cimento são pendurados por pulseiras de ferro nas mãos e nos pés; 

Cristo Redentor, em que a vítima é dependurada pelos braços, com pesos nos pés; e 

banho chinês, quando a cabeça é mergulhada num tambor de água (Arquidiocese de 

São Paulo, 1985: 35 e segs).  

Torturavam-se mulheres diante dos maridos, filhos, na presença dos pais; houve 
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muitos estupros e casos de abortos provocados. Em geral, a vítima ficava nua e era 

encapuzada, para não reconhecer seus algozes. As sessões eram presenciadas por 

profissionais médicos, cuja função era controlar o estado físico do torturado. O currículo 

de formação dos agentes repressivos incluía demonstrações, usando presos como 

cobaias.  

No início dos anos 1970, as mortes cometidas pelos órgãos repressivos foram 

deixando de ser justificadas por atestados de óbito falsos, que indicavam morte por 

atropelamento ou por tiroteio. O governo passou a negar pura e simplesmente a 

existência dos corpos assassinados e emerge a figura do ‘desaparecido político’, termo 

empregado para designar aquelas pessoas presas e, presumivelmente, torturadas até a 

morte ou executadas. Abarcavam todo o espectro político-ideológico e social das 

oposições. As famílias das vítimas ficavam numa situação desesperadora: ignorando o 

destino e as circunstâncias da morte de seus entes queridos, vagavam – e muitas ainda o 

fazem – em busca de alguma informação, que lhes fornecesse uma pista do que ocorreu, 

sonhando com fazer seu luto, sepultando dignamente os corpos assassinados (Comissão 

de Familiares de Mortos e desaparecidos políticos, 1995: 15). Segundo Maria 

Auxiliadora Arantes, 

 “...o desaparecimento é copiado dos métodos de Hitler, que os nazistas 
conceberam para fazer sumir opositores do regime. Desaparecer sem deixar rastro, 
sem direito à sepultura, sem direito a serem velados. São os corpos insepultos de 
que Sófocles já falava com sua Antígone: ‘Pois não sabes Ismênia, que Creonte 
concedeu a um de nossos irmãos Etéocles e negou a outro, Polinice, as honras da 
sepultura? Creonte proibiu aos cidadãos de Tebas que encerrem o corpo num 
túmulo e sobre este derramem suas lágrimas. Quer que permaneça insepulto sem 
homenagens fúnebres e presa de aves carniceiras’ (Apud Arantes, 1999: 60). 

 

A tragédia, escrita há quase 2 mil anos, repetia-se, atualizada. “Os corpos ficam 

insepultos para seus familiares e amigos, não se sabe onde” (Arantes, 1999: 60 e 61). O 
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dossiê ‘Dos filhos deste solo’ conta 136 desaparecidos, 60 deles na Guerrilha do 

Araguaia. Cerca de 25% são mulheres (Miranda, 1999: 28).  

A repressão ‘dura e implacável’, que o general Médici anunciara ao assumir o 

governo, foi o mais violento período da repressão militar da ditadura. Nesse período, foi 

assassinado o maior número de militantes que se conhece das organizações políticas 

resistentes ao golpe, incluindo o total desmantelamento da guerrilha urbana, liderada 

por grupos como ALN, VPR e VAR-Palmares, e a rural, dirigida pelo PCdoB, no sul do 

Pará.  

A repercussão internacional das torturas levou o regime a se preocupar com a 

imagem externa do Brasil. Dentre as organizações que fizeram eco às denúncias, 

estavam o Conselho Mundial de Igrejas, o Comitê Internacional de Juristas, a Comissão 

de Direitos Humanos da ONU, a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional e o Tribunal 

Bertrand Russell – que realizou, em Roma, em 1974, um julgamento simbólico da 

ditadura brasileira. As denúncias de selvageria repressiva, no Brasil, acompanharam 

todo o regime de 1964, vindas de diversos setores, inclusive do MDB e da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). A Igreja Católica, sobretudo a partir de 1968, teve um 

papel proeminente, ao emprestar seu prestígio e autoridade à defesa dos direitos 

humanos. Na segunda metade dos anos 70, essas denúncias terminam por desembocar 

na campanha pela anistia. 

Geisel e a ‘distensão lenta, gradual e segura’ 

A escolha do novo general-presidente, como em 1967 e em 1969, espelhou a luta 

entre uma ala militar adepta da institucionalização do estado de segurança nacional e 

outra ligada à ação repressiva. Apesar da resistência do general Carlos Fontoura, do 

SNI, que postulava a presidência, os castelistas terminaram por se impor. Afinal, a 
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guerrilha fora liquidada e a prolongada tirania do AI-5 começava a corroer o governo. 

Ernesto Geisel foi o general escolhido. Advogava a atualização do slogan 

‘desenvolvimento com segurança’, para desenvolvimento ‘em continuidade e sem 

imobilidade’. A eleição indireta, prevista na Carta de 1969 e regulamentada pelo 

ministro Buzaid, agora era feita num Colégio Eleitoral, formado pelo Congresso e 

delegados das Assembléias Estaduais.  

A plataforma política explicitada por Geisel previa uma ‘distensão lenta, gradual e 

segura’ e buscava nova base de legitimidade para o regime, expressa na fórmula ‘o 

máximo de desenvolvimento possível com o mínimo de segurança indispensável’. 

Propunha um recuo lento e escalonado da ditadura aberta do AI-5 para o que Ernesto 

Geisel chamava de “democracia relativa”, ou “forte”: suspensão da censura prévia; 

negociação com o MDB; contenção de torturas e ‘desaparecimentos’, enquadrando os 

órgãos repressivos; e, por fim, a troca do AI-5 e outras leis de exceção por salvaguardas 

compatíveis com um regime constitucional. A distensão ganhou elogios na grande 

imprensa e na maioria moderada do MDB.  

As eleições de 15 de novembro de 1974 foram o primeiro teste da distensão. O 

esmagamento do MDB era tamanho que se falava em dissolução, o que prejudicaria a 

imagem do regime. Daí a liberação da propaganda eleitoral e dos primeiros debates na 

TV e rádio. Esperava-se uma cômoda vitória da ARENA. Mas, para surpresa geral, a 

denúncia emedebista da repressão e da injustiça social produziu uma virada 

oposicionista. O voto de protesto, nulo ou branco, em 1970, migrou em massa para o 

MDB. Na votação para a Câmara, o clientelismo e as máquinas locais mantiveram a 

maioria governista, mas o MDB saltou de 87 para 165 cadeiras, o que lhe conferiu 

condições para instaurar comissões parlamentares de inquérito, ou barrar mudanças na 

Constituição (Joffily, 1998: 206). 



 80

Assim, as tensões não deixavam de crescer. Três forças distintas desafiavam a 

estratégia governamental: a oposição institucional do MDB, reforçada pelas eleições de 

1974 e instigada por sua ala esquerda; a oposição popular, que renascia nos bairros e 

comunidades de base, escolas, fábricas e sindicatos; e, no extremo oposto, a máquina 

repressiva da ditadura, que rejeitava e sabotava a distensão. Ernesto Geisel, inflexível e 

implacável, combatia nas três frentes, sem se afastar da linha traçada. Aparentemente, 

teve êxito, mas foi em seu governo, e contra sua vontade, que começou o crepúsculo do 

regime de 1964. 

A última grande investida militar da ditadura ocorreu em 1976 e ficou conhecida 

como a ‘Chacina da Lapa’, pois abateu-se contra a reunião de dirigentes do Partido 

Comunista do Brasil, em São Paulo, no dia 15 de dezembro de 1976. Ainda sob o governo 

Geisel, foram assassinados, sob tortura, o jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 

1975, e o operário Manoel Fiel Filho, em janeiro de 1976. Esses dois últimos 

acontecimentos tiveram tal repercussão, que levaram à exoneração do general D´Ávila, 

sem consulta ao Alto Comando do Exército. 

No campo da política externa, o governo Geisel procurou inovar: trocou o 

alinhamento automático com Washington pelo chamado ‘pragmatismo responsável’; 

passou a relacionar-se mais com outros países do terceiro mundo, em especial a África e 

Oriente Médio; foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola; votou, na ONU, 

a condenação do sionismo como uma forma de racismo; estabeleceu relações 

diplomáticas com a China popular e apoiou seu ingresso nas Nações Unidas; assinou 

um acordo nuclear com a Alemanha; cancelou os acordos militares de 1952 com os 

EUA. 
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A ‘abertura’ de Figueiredo e o ocaso da ditadura 

Ernesto Geisel foi o primeiro general a fazer seu sucessor, indicando o general João 

Baptista de Figueiredo, que assumiu proclamando “o inabalável propósito de fazer deste 

país uma democracia”. A abertura procurou dar seqüência à distensão do governo 

anterior. Buscou institucionalizar o regime e despi-lo gradualmente de sua feição 

ditatorial, mas sem entregar o poder à oposição. Pressionado por esta última e por intensa 

campanha popular e democrática, acabou sancionando a lei da anistia, em 28 de agosto de 

1979. Contudo, a ditadura só terminou, oficialmente, com a eleição, ainda que indireta, 

de Tancredo Neves, em 15 de janeiro de 1985. 
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CAPÍTULO 5 

A resistência − das ações populares 
à luta armada 

 

Neste capítulo, pretendo expor brevemente o que foi a resistência ao regime militar, 

priorizando duas frentes das quais as mulheres aqui entrevistadas participaram 

ativamente: a do movimento estudantil e a das organizações de esquerda, com destaque 

para as que participaram da luta armada. Por fim, traço um breve panorama do que foi a 

participação feminina na resistência. 

O movimento estudantil 

Embora a primeira reação dos movimentos populares e a da esquerda diante do 

golpe de 1964 tenha sido a paralisia, a inoperância, com o tempo começou a se esboçar 

uma reação.O movimento estudantil foi o primeiro a erguer-se contra o novo regime. 

Como afirma Loreta: 

 “A ditadura trouxe novos desafios de militância, exigindo mudanças de 
hábitos e maior disposição revolucionária. Ainda nos anos que restavam para 
terminar o curso de Direito, tinha-se que combinar, cada vez mais, a vida legal 
normal, com tarefas arriscadas, realizadas na calada da noite, nos bairros populares, 
ou mesmo nos muros das vias centrais. Através da UNE, a Ação Popular criou o 
Movimento Contra a Ditadura (MCD), logo abraçado por nós e com grande 
repercussão entre os estudantes. Após montarmos esquemas de segurança 
(precários, é verdade, mas dentro das condições da época e da nossa pouca 
experiência) saíamos quase todas as noites para pintar nos muros da cidade: 
‘Abaixo a ditadura, assinado MCD’.” 

 

O movimento estudantil, desde 1965, reorganizou a União Nacional dos Estudantes 

(UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) e várias entidades 

estaduais. O 28º congresso da UNE realizou-se em julho de 1966 no porão de uma 
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igreja de Belo Horizonte, driblando forte aparato policial (os 300 delegados entravam e 

saíam na hora da missa, misturados aos fiéis). Mesmo sem sede nem subvenções 

oficiais, a entidade liderava mais de 50 mil estudantes, que participaram da Setembrada, 

contra o ensino pago e a repressão.  

As camadas médias, desiludidas com o regime, apoiavam o movimento contra a 

política econômica monetarista, o arrocho e, sobretudo, a ditadura, a repressão e a 

censura. Esgotada a esperança de democratização com Costa e Silva, os estudantes 

tornaram-se a linha de frente de um descontentamento que abarcava intelectuais, 

artistas, a igreja progressista e vastas áreas desorganizadas, que, em 1964, apoiaram o 

golpe. 

A cena mundial estimulava a rebeldia. Milhões de estudantes e assalariados 

jogaram a França no cataclisma libertário de maio de 1968, sob o lema “É proibido 

proibir”. Nos EUA, a contestação à guerra no Vietnã levou à desobediência civil 

massiva, os Panteras Negras radicalizaram a luta racial e a onda hippie se alastrou. 

Alemanha e Japão viveram grandes jornadas estudantis de esquerda. A contestação 

atingiu até mesmo o bloco soviético (Polônia, Tchecoslováquia).  

O assassinato de Édson Luís, no dia 28 de março de 1968, provocou um enorme  

protesto. Estudante de 18 anos, Édson Luís freqüentava o Calabouço, imenso refeitório 

no qual 10 mil estudantes pobres do Rio de Janeiro se alimentavam, a preço simbólico. 

Diante da decisão do governo (a partir de proposta do coronel Meira Matos) de fechar o 

refeitório a pretexto de construir um trevo no local, os comensais iniciaram uma 

passeata de protesto. A Polícia Militar atacou os estudantes e, recebida por estes com 

pedras, reagiu à bala. Uma delas atingiu Édson, que já chegou morto à vizinha Santa 

Casa. Levado à Assembléia Legislativa da Guanabara (hoje Câmara Municipal do Rio), 
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o corpo atraiu uma multidão, que cresceu por toda a noite. Mais de 50 mil pessoas 

acompanharam o cortejo de seis quilômetros até o cemitério de São João Batista. 

Manifestações em todo o país reagiram ao assassinato.  

As polêmicas internas no seio do movimento estudantil cresciam na razão direta das 

lutas de resistência. O Partido Comunista Brasileiro (PCB), acusado de reformista, 

perdia força. Predominavam as tendências revolucionárias, bastante numerosas, porém, 

formando duas alas: a ‘linha Travassos’ e a ‘linha Dirceu’. A primeira, de Luís 

Travassos, presidente da UNE, e Honestino Guimarães (desaparecido), provinha de uma 

aliança entre a Ação Popular (AP) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pregava a 

radicalização e politização da luta de massas. A segunda, tinha como líderes Vladimir 

Palmeira, presidente da UME (União Metropolitana dos Estudantes, Guanabara), e José 

Dirceu, que disputou com Jean Marc van der Weid a cabeça da UNE. Essa segunda 

linha era composta por vários grupos, sobretudo as dissidências do PCB, no Rio e em 

São Paulo. Propunha ações armadas de vanguarda, embora defendesse moderação na 

frente de massas.  

Em São Paulo, a luta ganhou ímpeto com a ocupação da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP). O ataque do núcleo do 

Comando de Caça aos Comunistas (CCC), da vizinha universidade Mackenzie, 

provocou a ‘Batalha da (rua) Maria Antonia’, a intervenção da PM, a morte do 

secundarista José Guimarães e o fechamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, passando esta a funcionar em barracões na cidade universitária (USP). 

A ‘Sexta-feira Sangrenta’, episódio mais violento do ano de 1968, começou numa 

passeata no Rio de Janeiro, reivindicando verbas para a universidade. Diante da 

embaixada dos EUA, os estudantes começaram a atirar pedras, que foram respondidas 
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por tiros vindos do edifício: a PM, sob comando do I Exército, iniciou a pancadaria. Os 

líderes se dispersaram, mas vários estudantes resistiam, com ajuda de office-boys, 

bancários, funcionários e outros populares. Por oito horas, o centro transformou-se num 

campo de batalha: tiros, bombas, cargas de cavalaria e golpes de sabre contra 

barricadas, pedras e incontáveis objetos (até uma máquina de escrever) jogados dos 

prédios. O governo admitiu dois mortos – um deles um PM, alvo de um tijolo –, mas os 

estagiários de medicina de plantão nos hospitais contaram 28 cadáveres. 

A Passeata dos 100 mil, em 26 de junho de 1968, foi a resposta. Por um instante, o 

regime, acuado pela comoção geral, recuou e permitiu o protesto. Estudantes, 

intelectuais e padres promoveram, sem um só incidente, a maior manifestação desde 

1964. Mas Costa e Silva não só negou em bloco as reivindicações, como proibiu, 

usando o Conselho de Segurança, qualquer manifestação pública no país. 

A repressão ao 30º congresso de estudantes universitários, realizado em Ibiúna (São 

Paulo), em 14 de outubro de 1968, golpeou, a fundo, a UNE. A União Estadual de 

Estudantes de SP (UEE) organizou o encontro de mais de 700 delegados, confiante num 

esquema clandestino. A PM chegou no início do debate e prendeu toda a direção 

estudantil. Atos em todo o país forjaram o lema “A UNE somos nós, nossa força, nossa 

voz” e ajudaram a libertar quase todos os delegados. Contudo, só em abril de 1969, 

congressos regionais concluíram o processo, ao elegerem, por pequena margem, a chapa 

de Jean Marc. A essa altura, imperava o AI-5 e o cerco foi se fechando, como relatam 

Leda Gitahy: 

“Continuamos ao longo de 69, mantendo vivo o movimento estudantil. A partir do 
AI-5, como era a namorada do Bernardino, comecei a ter polícia atrás de mim, para 
pegar o Bernardino.” 

 

e Liège Rocha: 
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“Tinha militância no movimento estudantil, em 69, por conta da minha 
participação em Ibiúna e minha atuação estudantil na Bahia, fui cassada na 
universidade, fui impedida de me matricular em 69. Nesse ano, fui presa em 
Salvador, na manifestação antiimperialista na vinda de Rockfeller para Salvador e 
indo para uma manifestação estudantil, nessa época já não estava na faculdade, 
porque fui cassada, mas continuei participando do ME; fui proibida pela diretora da 
escola de entrar na faculdade. Fui chamada pelo Reitor, me ameaçando de que seu 
entrasse na faculdade eu iria ser presa em flagrante, fui intimada com meu pai. 
Quando o Rockfeller veio, indo para a manifestação, o diretor da polícia federal me 
reconheceu, porque eu tinha ido lá com meu pai, e passei uns dias presa na polícia 
feminina na Bahia.” 

 

O refluxo do movimento estudantil foi se aprofundando e, diante das limitações 

crescentes de uma atuação às claras, muitos de seus militantes decidiram optar pela luta 

armada.  

Os primeiros sinais de reanimação surgiram em 1976, em São Paulo, onde a linha 

dura perdera o comando do II Exército, embora não a Secretaria de Segurança, 

comandada pelo coronel Erasmo Dias. Aí ocorreram o 1º e o 2º Encontro Nacional 

Estudantil, em abril e outubro, com representação ainda precária e muitas divergências. 

Em 30 de março de 1977, a primeira passeata, de 3 mil pessoas, que realizaram o 

percurso da USP ao Largo de Pinheiros, driblou um dispositivo policial de 70 mil 

homens. 

As ‘Jornadas de Maio’ irradiaram as lutas de rua pelo país. O motivo foi a prisão de 

quatro sindicalistas e de quatro estudantes de São Paulo, mantidos incomunicáveis no 

DOPS, por prepararem um ato de ‘comemoração’ do 1º de Maio. Uma greve de 

protesto, de 24 horas, atingiu 80 mil estudantes na USP, PUC-SP, Unicamp, USP-São 

Carlos, Federal de São Carlos e Unesp. O ato público de 3 de maio, na PUC-SP, reuniu 

5 mil pessoas, entre estudantes, professores, sindicalistas, artistas e Igreja. Os mesmos 

setores mais OAB e MDB criaram o ‘Comitê 1º de Maio’, pelo fim das prisões e pela 

anistia 
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A repressão na Universidade de Brasília constitui um capítulo à parte, devido à 

ação do reitor e capitão da Marinha, José Carlos de Azevedo, expoente intelectual da 

ditadura. Este revidou à passeata do 1º Dia Nacional de Luta, suspendendo 16 alunos, 

alguns dos quais sequer participaram. Uma greve geral levou à invasão do campus pela 

Polícia Militar, novas suspensões, prisões e decretação de recesso escolar. Os protestos 

ganharam o país e o reitor-capitão converteu-se em símbolo da truculência ditatorial 

contra a universidade. 

O 3º Encontro Nacional Estudantil, convocado a princípio para Belo Horizonte, em 

4 de junho de 1977, teria a missão de unificar e organizar esse renascimento, mas o 

ministro Ney Braga o proibiu por ‘inteiramente ilegal’. O reitor da Universidade Federal 

de Minas Gerais impôs o recesso escolar e autorizou a invasão da pela Polícia Militar, 

Civil e DOPS, que detiveram 800 estudantes, entre eles vários delegados de outros esta-

dos. Após greves e atos de protesto, o 3º ENE foi adiado para 21 de setembro, na USP. 

A Polícia Militar, chefiada pelo coronel Erasmo Dias, bloqueou o acesso, não só ao 

campus da USP, mas também às escolas de Direito E Medicina, à PUC-SP e à FGV. Na 

manhã seguinte, 70 delegados de sete estados realizaram, clandestinamente, o 3º ENE, 

numa sala do prédio novo da PUC-SP, iludindo a repressão com uma reunião-chamariz 

de 1.500 estudantes, no salão Beta. A invasão policial da PUC-SP foi a vingança do 

coronel Erasmo Dias: a PM invadiu o prédio, deteve 3 mil estudantes, professores e 

funcionários, lançou bombas, promoveu espancamentos; cinco universitárias foram 

gravemente queimadas por bombas de tipo não esclarecido.  

Após 1977, a mobilização estudantil entrou em certo declínio. Outros setores 

tomaram a dianteira, em especial, o movimento operário. Os estudantes, porém, 

mantiveram-se ativos, engajando-se na campanha pela anistia e prosseguindo na 

reconstrução das entidades desmanteladas após o AI-5, sobretudo da UNE. 
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O movimento operário e sindical 

O movimento operário e sindical, destroçado em 1964, viveu, em 1968, efêmera 

reanimação. A greve dos metalúrgicos de Contagem iniciou-se em 16 de abril, na 

Belgo-Mineira, com participação de 1.700 operários, e paralisando 15 mil trabalhadores, 

por aumento de 25%. Contou com a influência da Ação Popular e de Ênio Seabra, 

impedido, em 1967, de candidatar-se à direção do sindicato. Tomado de surpresa, o 

novo ministro do Trabalho, Coronel Jarbas Passarinho, negociou um reajuste de 10%, 

que pôs fim ao movimento em 25 de abril, sendo depois estendido a todo o país, sob a 

forma de abono de emergência (Joffily, 1998: 189). 

O 1º de Maio refletiu a reanimação. Em São Paulo, a platéia do comício oficial, 

liderada por setores de esquerda, pôs para correr, a pedradas, os ocupantes do palanque, 

dentre eles, o governador Abreu Sodré. O ato terminou numa passeata contra o arrocho 

salarial e a ditadura. Protestos menores ocorreram em outras cidades. 

Já a greve metalúrgica de julho, em Osasco, São Paulo, teve apoio do Sindicato, de 

seu presidente, José Ibrahim, e de ‘Grupos de 10’57 nas fábricas, sob estímulo da 

Aliança Libertadora Nacional (ALN). O regime interveio no Sindicato e passou a caçar 

Ibrahim. Os grevistas revidaram, ocupando a Cobrasma, maior empresa da cidade, mas 

foram expulsos, de mãos na cabeça, por carros blindados e metralhadoras do Exército. 

Voltaram ao trabalho sem conquistas. 

O AI-5 truncou essa retomada, que também produziu greves em Belo Horizonte e 

Fortaleza. Só uma década mais tarde, o movimento operário e o sindical puderam 

recobrar-se da derrota de 1964. 

 

57 Grupos de 10: eram grupos de trabalhadores com dez integrantes, organizados nas fábricas 
sob influência de partidos políticos, para apoiar greves e movimentos de resistência. 
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As organizações de esquerda e a resistência armada 

O principal partido de esquerda, na época do golpe, era o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB). Embora se soubesse que havia, efetivamente, um perigo de golpe da 

direita, a direção do partido foi surpreendida com o golpe de 1964, pois acreditava que o 

governo João Goulart possuía meios eficientes para contrapor-se a essa ameaça. Ledo 

engano! Tal crença custou caro ao partido, que não organizou nenhuma resistência, 

assistindo, sem reação, ao desenrolar dos acontecimentos. Como relata Guiomar: 

“No colegial, peguei toda a fase do Jango, discutindo com o pessoal, preocupada 
com aquelas medidas, ir atrás das propostas de reforma... enfim. Veio o golpe de 
64, eu estava no cursinho, vi alguns amigos serem presos. Fiquei abalada e 
perguntava como o partido (na época ela era militante do PCB) tinha sido pego tão 
de surpresa, fiquei inconformada.” 

 
Os golpistas, em compensação, não perderam tempo e trataram de desmantelar, 

como puderam, grande parte das organizações sociais. 

Diante da paralisia do PCB, que continuava a defender a resistência pacífica ao 

regime militar, muitos militantes – dentre os quais importantes dirigentes – decidiram 

deixar o partido e tentar seguir um caminho próprio. Formou-se, a partir daí, uma 

miríade de organizações de esquerda – às quais somaram-se o Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB), a Ação Popular (AP) e outras – unidas na firme decisão de opor-se 

mais ativamente à ditadura militar, porém, divididas pelas diversas concepções táticas e 

teóricas. Sua inspiração teórica vinha da teoria marxista-leninista, alimentada pelas 

experiências do maoísmo na China, do socialismo albanês e da revolução cubana. Essa 

última teve uma importância preponderante, na medida em que mostrava que um 

pequeno foco de guerrilheiros armados (daí a expressão ‘foquismo’), partindo de uma 

área rural, podia tomar de assalto um país inteiro – mesmo considerando as dimensões 

reduzidas de Cuba – e instaurar o socialismo. A experiência vitoriosa da revolução cubana 
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parecia demonstrar que, ao partido e a sua burocracia, deveria se sobrepor o fator militar. 

Outra vertente era a concepção chinesa da guerra popular (o maoísmo), que também 

privilegiava a vertente rural da revolução e acreditava no caráter revolucionário dos povos 

do então chamado Terceiro Mundo. Diferentemente da vertente castrista, o maoísmo 

subordinava o fator militar ao político e a ação armada ao trabalho político do partido 

(Gorender, 1998: 87-92).  

A maior parte das organizações de esquerda pretendia desenvolver uma ação no 

meio rural. Acreditavam que, no Terceiro Mundo, diferentemente do Primeiro, devido à 

grande preponderância do meio rural sobre o urbano nas nações pobres, era do campo 

que se deveria partir para tomar de assalto as cidades. Todavia, com exceção da 

guerrilha do Araguaia, todas as ações armadas se deram na cidade. Isso ocorreu porque 

as organizações de esquerda – formadas por estudantes, profissionais liberais, operários 

e intelectuais, todos oriundos do meio urbano – pretendiam, num primeiro momento, 

angariar fundos e armas para poder desenvolver um trabalho de maior fôlego no campo.  

A chamada luta armada, no Brasil, constituiu-se efetivamente no pólo mais extremo 

da resistência à ditadura no final da década de 60. Tratava-se de uma resistência 

marcada pela herança politizadora anterior ao golpe, como também pela agitação social 

e pela efervescência cultural mundial da época. De certo modo, era uma revanche, uma 

resposta drástica ao primeiro momento de inatividade das organizações de esquerda e 

dos movimentos populares. O início das ações armadas coincidiu com uma fase de 

fechamento do regime militar. Fechava-se a possibilidade de organização política e 

social junto à população, os canais de participação estando obstruídos.  

Defensoras de pressupostos comuns a respeito da necessidade da revolução pelas 

armas, no Brasil, as numerosas organizações guerrilheiras – a Aliança Libertadora 
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Nacional (ALN), o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8), a Vanguarda 

Popular Revolucionária (VPR), a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-

Palmares), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), o Movimento de 

Libertação Popular (Molipo) e o Comando de Libertação Nacional (Colina), dentre 

outras – tiveram práticas bastante semelhantes, apesar das divergências políticas que 

mantinham entre si. Eram todas organizações urbanas e realizaram ações armadas como 

assaltos e seqüestros, atraindo sobre elas o peso da repressão (Ridenti, 1993: 86). 

Realizaram ações espetaculares, como a ‘expropriação’ de um cofre com US$ 2,5 

milhões de dólares, atribuídos à caixinha do governador de São Paulo, Ademar de 

Barros. Também promoveram o seqüestro do embaixador norte-americano Charles 

Elbrick, o primeiro na América Latina e o feito de maior impacto da guerrilha urbana. 

Realizado por um comando conjunto do MR-8 e da ALN, liderado por Virgilio Gomes 

da Silva, obteve a libertação de 15 presos políticos, levados ao México. Virgílio foi 

preso e torturado até a morte na Oban. Seguiram-se os seqüestros do cônsul do Japão e 

dos embaixadores da Alemanha e da Suíça, todos trocados por presos políticos. 

Segundo Marcelo Ridenti, a experiência guerrilheira mais desenvolvida na 

sociedade brasileira dos anos 60 e 70 foi a do PCdoB, na região do Araguaia, sul do 

Pará. Desde 1966, o partido já tinha militantes vivendo na região. No início de 1972, 

pouco mais de 60 militantes estavam lá instalados. A guerrilha já estava para ser 

iniciada, quando a presença do PCdoB na área foi descoberta pelos órgãos repressivos, 

o que obrigou os guerrilheiros a deflagrar a guerrilha antes do previsto. O Exército 

levaria quase dois anos e três campanhas militares, com a utilização de cerca de 6 mil 

homens, para liquidar os combatentes. Foi uma guerra sem prisioneiros, onde os que 

foram pegos, foram executados, muitos degolados e outros incinerados, para não deixar 

vestígios (Ridenti, 1993: 227) . 
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A guerrilha urbana foi entrando em declínio conforme suas lideranças foram sendo 

presas, torturadas e assassinadas pela repressão, principalmente durante o governo de 

Garrastazu Médici. Foi um momento dramático para a esquerda armada, pois as 

organizações políticas, fragmentadas e divididas, não conseguiam recrutar novos 

militantes. O isolamento em relação às bases que se pretendiam representar era cada vez 

maior, ao mesmo tempo em que a violência do regime não dava tréguas. A entrada na 

clandestinidade viria a piorar, ainda mais, o quadro, pois aumentava a distância entre os 

guerrilheiros urbanos e a população em geral, que começava a ver com antipatia os 

assaltos a banco e outras ações violentas. Ao desgaste moral e à segregação política, 

vinha juntar-se a imensa inferioridade militar, que fazia com que as perdas não fossem 

compensadas por nenhum ganho. Em pouco tempo, as ações armadas, realizadas com 

vistas a angariar fundos para organizar a tão sonhada guerrilha rural, tornaram-se um 

meio perigoso de manter a sobrevivência dos militantes reduzidos à clandestinidade e 

expostos à ameaça constante de serem capturados pelos órgãos repressivos: o dinheiro 

era insuficiente e as ações por demais arriscadas (Gorender, 1998: 216). As 

organizações armadas foram sendo massacradas, uma a uma e, quando não restou mais 

nenhuma, por volta de 1974, a repressão voltou suas garras à direção dos dois partidos 

comunistas: o PCB e o PCdoB. 

A participação feminina na resistência 

As mulheres tiveram participação ativa na resistência ao golpe militar. E, além de 

clamarem por liberdade e justiça social, buscavam redimensionar o papel da mulher na 

sociedade.  



 93

Participaram maciçamente no movimento estudantil e nas passeatas de protesto. 

Criaram, em São Paulo, o ‘Movimento do Custo de Vida’, que, depois, transformou-se 

no ‘Movimento Contra a Carestia’, comandando várias passeatas, com participação de 

milhares de pessoas, na capital paulista. Em 12 de março de 1978, uma assembléia de 5 

mil pessoas iniciou a coleta de assinaturas para um grande abaixo-assinado pelo 

congelamento dos preços e por aumento de salários. O documento conseguiu a adesão 

de cerca de um 1,3 milhão de pessoas. Em 18 de agosto do mesmo ano, 8 mil populares 

se reuniram na Catedral da Sé e elegeram uma comissão para entregar o documento, no 

maior ato de protesto desde 1968. O governo não recebeu a comissão, sob alegação de 

que o movimento falsificou assinaturas. Assembléias, na periferia, protestaram, 

agitando panelas vazias. Em 28 de agosto, caravanas de todo o país tentaram, em vão, 

fazer a entrega do abaixo-assinado a João Baptista Figueiredo. Foram reprimidas pelas 

tropas de choque do Planalto. 

O feminismo, que teve certa representatividade no Brasil, por influência dos 

Estados Unidos e da França, perdeu força após o AI-5. Só voltou a se rearticular, no 

Brasil, em meados da década de 1970, sob influência da onda revolucionária que 

percorreu a Europa, a América Latina e os EUA desde o fim da década de 1960, com os 

grandes movimentos estudantis e a contestação dos costumes. Em meio a essa 

efervescência política, o movimento de mulheres ressurgiu nos marcos do Ano 

Internacional da Mulher, decretado pela ONU em 1975. Ao lado do Movimento 

Feminino pela Anistia, surgiram grupos e jornais feministas, dando novo impulso ao 

debate sobre a questão da mulher. A imprensa feminina, que sofrera sério revés com a 

ditadura de 1964, reapareceu em 1975 no bojo das grandes manifestações de massa pela 

anistia. As duas publicações mais conhecidas foram Brasil Mulher e Nós Mulheres, que 
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duraram até 1979. Em março de 1981, surgia Mulherio, que foi publicada, 

intermitentemente, até 1988.  

Um número incontável de mulheres, talvez milhares, participou de forma ainda 

mais invisível da resistência, apoiando filhos, pais, irmãos, netos e amigos, oferecendo 

suas casas como ‘aparelho’, trabalhando no apoio, doando dinheiro e bens e, sobretudo, 

oferecendo abrigo e alento.  

O avanço democrático no país exigia, cada vez mais, maior participação política da 

mulher, deixando clara a necessidade de os grupos saírem do seu casulo e incorporarem 

a totalidade da sociedade, focalizando, também, outras questões que preocupam o povo. 

As mulheres tiveram grande participação nos movimentos de resistência à ditadura 

militar, nos partidos e nas organizações políticas de esquerda. Resistiram, nos embates 

com a polícia, nos cárceres e nas manifestações. Muitas tombaram na luta ou morreram 

sob tortura.  

A resistência armada, realizada pelo PCdoB no Araguaia, sul do Pará, entre 1972 e 

1974, contou com expressiva participação feminina, representando cerca de 20% dos 

efetivos. Mulheres como Helenira Resende, Maria Lucia Petit e Dina tombaram na luta, 

registrando seus nomes nas páginas da resistência popular ao regime militar. 

Praticamente todos os guerrilheiros foram mortos, em combate ou assassinados depois 

de presos. Entre os raros sobreviventes, destacaram-se duas mulheres. Uma delas foi 

Elza Monnerat, membro da direção nacional do PCdoB, que, embora não tenha pegado 

em armas, foi uma das articuladoras da guerrilha. Elza foi presa e torturada, no que 

ficou conhecido como ‘a Chacina da Lapa’. Faleceu em 11 de agosto de 2004, em 

Teresópolis, Rio de Janeiro, aos 91 anos. A outra é a enfermeira Criméia de Almeida, 

que saiu da área da guerrilha, depois da primeira investida do Exército, grávida e 
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doente. Presa e barbaramente torturada, em São Paulo, teve o filho no Hospital do 

Exército.  

Na resistência armada nas cidades, também, há número significativo de mulheres. 

Yara Yavelberg, companheira de Carlos Lamarca, é um exemplo disso. Foi assassinada 

em Salvador, Bahia, tornando-se um ícone da resistência feminina. A guerrilha urbana 

durou apenas alguns anos, de 1968 a 1974, mas, em nenhuma outra época, o Brasil viu 

tantas mulheres pegarem em armas. Embora os números não sejam precisos, calcula-se 

que cerca de uma centena delas integraram as ações armadas. Algumas estiveram na 

linha de frente e se destacaram na luta: Dulce Maia, banida, em frangalhos (estava com 

38 quilos), em 1970; Vera Silvia Magalhães, participou do seqüestro do embaixador 

norte-americano Elbrick; Lucia Murat, hoje cineasta; Yara Pereira, que perdeu na 

guerrilha dois irmãos e o marido; Maria do Carmo Brito, a baixinha, que teve 

comportamento heróico sob tortura e cujo marido suicidou-se no momento do confronto 

com a repressão; e Inês Etienne Romeu, membro da direção da VPR e da linha de frente 

no seqüestro do embaixador suíço Giovanni Bucher – presa e torturada, inventou um 

ponto em Cascadura (RJ) e, para não entregar nomes, jogou-se sob um ônibus. Inês 

ficou conhecida por denunciar a existência da ‘Casa da Morte’, aparato clandestino da 

repressão política, localizado em Petrópolis (RJ), testemunhando a passagem e 

assassinato de diversos presos desaparecidos. Inês tentou o suicídio, várias vezes. 

Sobreviveu, mas, até hoje, sofre em virtude das graves seqüelas deixadas pelas torturas 

sofridas.  

As mulheres participaram da luta em condições de desigualdade, cozinhando, 

lavando, cuidando dos filhos. Foram ingressando nas estruturas dos partidos e, 

finalmente, na resistência armada, num processo de permanente contradição e luta, num 

cenário em que as relações de gênero permaneciam adversas. 
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Na luta contra o poder discricionário instituído, as mulheres que participaram da 

resistência tiveram, ainda, que enfrentar as concepções machistas, dominantes a respeito 

das diferenças entre os sexos, reproduzidas pelo discurso e pela prática masculina dos 

agentes da repressão. Na fala das próprias mulheres, que veremos a seguir, pode-se 

constatar como as relações de dominação política eram fortalecidas pelo universo 

simbólico e concreto da desigualdade entre os sexos. 
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CAPÍTULO 6 

Lutam Marias e Clarices: formas  
de participação feminina na resistência 

 

 

Revisitar o passado, com olhar dialético, desconstrói certezas conceituais e 

reconstrói práticas de liberdade, que incorporam as multiplicidades de sujeitos na 

dimensão de classe, raça, gênero e, também, embora em outro patamar, geração, para 

pensar as práticas políticas de hoje (Oliveira, 1996: 8). Este trabalho resgata diversas 

formas de resistência usadas pelas mulheres na ditadura militar, seja ao apoiar seus entes 

queridos, seja participando diretamente das estruturas partidárias, e da luta armada, seja 

na solidão da tortura, seja na solidão do exílio. 

É interessante pontuar que a participação feminina na resistência ao regime militar 

se desenvolve num cenário muito particular para as mulheres em todo o mundo e no 

Brasil. É precisamente na década de 1960 que o movimento feminista se articula no 

bojo da onda revolucionária que percorre a Europa, América Latina e EUA, com os 

grandes movimentos estudantis e a contestação dos costumes. Mesmo com o clima de 

ditadura, repressão e morte no Brasil, o movimento feminista surgiu e se desenvolveu 

na virada para a década de 1970. 

Mas, um aspecto fundamental da realidade brasileira, anterior aos anos 70, como 

alerta PINTO (1996: 43), é a presença dos movimentos de mulheres nas classes médias 

e populares, que continuou a existir, paralelamente ao desenvolvimento do feminismo. 

É verdade que não se podem tratar os movimentos de mulheres como algo totalmente 
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dissociado do movimento feminista; no entanto, é preciso levar em conta que foram 

movimentos organizados, não para pôr em xeque a condição de opressão da mulher, 

como no caso do feminismo, mas para, a partir da própria condição de dona-de-casa, 

esposa e mãe, intervir no mundo público. Em outras palavras, como destaca Pinto, 

“O feminismo brasileiro nasceu e se desenvolveu em um dificílimo paradoxo: 
ao mesmo tempo em que teve de administrar as tensões entre uma perspectiva 
autonomista e sua profunda ligação com a luta contra a ditadura militar no Brasil, 
foi visto pelos integrantes desta mesma luta como um sério desvio pequeno-
burguês” (PINTO, 1996: 45). 

 

Este pano de fundo da resistência feminina à ditadura fornece algumas indicações 

sobre as contradições que a as mulheres enfrentaram em sua militância, no interior das 

organizações e em todos os aspectos de sua participação política. 

A bibliografia teórica a respeito da participação feminina em conflitos é escassa. 

Além de Villanueva58, encontrei apenas relatos e descrições de e sobre mulheres na 

Nicarágua, República Dominicana e Bolívia. 

No Brasil, encontrei livros como os de Luis Manfredini (‘As moças de Minas’), de 

Derlei de Luca (‘No corpo e na alma’), com depoimentos e relatos tocantes, que se 

destacaram pela denúncia da tortura física e psicológica das mulheres e ressaltaram a 

coragem e a dignidade das vítimas do regime militar.  

Faço um parágrafo à parte para me referir ao livro de Luis Maklouf de Carvalho, 

(‘Mulheres que foram à luta armada’). Trata-se de um livro-reportagem sobre as 

mulheres que participaram da guerrilha urbana. Mas o autor, embora tenha recolhido 

depoimentos importantes, muitos deles inéditos, preferiu construir o livro em torno de 

 

58 VILLANUEVA, Concepción Fernandez. Mulheres na Guerra e na Paz – reflexão e crítica dos 
estereótipos de gênero. Presença da Mulher (35) 23-32. São Paulo: Anita, novembro-dezembro 
de 1999 e janeiro de 2000. 
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um episódio da guerrilha urbana, um acidente em que uma militante foi morta em 

conseqüência de um tiro desferido acidentalmente por outra. O livro é construído como 

reportagem policial em torno do episódio. Neste sentido, perde muito de sua força de 

denúncia da tortura e pouco explora as formas de resistência encontradas pelas 

mulheres. Desperdiça um grande material de pesquisa e perde-se na trama policialesca 

que ele próprio criou. Além disso, muitas entrevistadas vieram a público, pela imprensa, 

reclamar de distorções na transcrição das entrevistas, inclusive da publicação de 

informações fornecidas em off. 

Também encontrei trabalhos, como o de Colling (‘A Resistência da mulher à 

ditadura militar’) e o de Ferreira (‘Mulheres, militância e memória’), que buscam 

estudar a construção do sujeito ‘mulher subversiva’, durante a ditadura, ou apresentam 

as experiências de vida dessas lutadoras a partir de sua entrada na militância e na 

clandestinidade, até os dias de hoje.59Sem dúvida, trata-se de contribuições importantes, 

no sentido de imprimir maior visibilidade às mulheres, como sujeitos ativos da 

resistência à ditadura, pelo estudo de suas trajetórias. 

Minha preocupação com este trabalho foi, além de reforçar a importância do 

processo de tornar mais visível o papel desempenhado por mulheres, resgatar essa 

história, partindo de uma postura filosófica e ética, isto é, do ângulo dos oprimidos, em 

particular do gênero feminino. 

Apoiando-me em Wright Mills60, busquei “usar a informação e procurar 

desenvolver a razão”, a fim de captar, com lucidez, a real dimensão e as numerosas e 

surpreendentes formas de participação feminina na resistência à ditadura militar 

 

59 Veja, na bibliografia, Colling, Ferreira, Carvalho, Manfredini, dentre outros. 
60 WRIGHT MILLS, C. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1968. 
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brasileira.61 A imaginação sociológica, segundo seu autor, capacita seu possuidor a 

compreender o cenário histórico da vida pública de numerosos indivíduos.O primeiro 

fruto dessa imaginação, ainda segundo Wright Mills, é a idéia de que o indivíduo só 

pode compreender sua experiência e avaliar seu próprio destino localizando-se dentro 

de sua época histórica: 

“A imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e 
as relações entre ambas, dentro da sociedade. (...) Essa imaginação é a capacidade 
de passar de uma perspectiva a outra – da política para a psicológica; do exame de 
uma única família para a análise comparativa dos orçamentos nacionais do mundo; 
da escola teológica para a estrutura militar; de consideração de uma indústria 
petrolífera para estudos da poesia contemporânea.” (WRIGHT MILLS, 1969: 12-
13.) 

 

Este caminho, evidentemente, envolve riscos. É mais fácil seguir caminhos já 

trilhados, apoiar-se em autores consagrados. Contudo, buscamos apoio na imaginação 

sociológica, no intuito de formular novas hipóteses e esboçar novas trilhas.  

Pelos relatos de vida, consegui descortinar neste trabalho algumas formas mais 

específicas de resistência feminina. Seguramente, haverá muitas outras à espera de 

serem descobertas e analisadas. As que consegui apreender foram as seguintes: 1 – as 

mães, esposas, irmãs, tias e avós que entraram na luta pelos caminhos do coração, 

apoiando seus familiares e estendendo esse apoio a outros lutadores, trabalhando no 

apoio à resistência; 2 – as militantes, que decidiram participar nos partidos e nas 

entidades, e que introduziram, a duras penas, o feminino e a ternura na estrutura das 

organizações clandestinas; 3 – as exiladas, obrigadas a deixar o país para garantir sua 

sobrevivência e sua sanidade física e mental – algumas foram acompanhando seus 

companheiros, outras migraram, porque perseguidas e ameaçadas de morte pelo regime 

 

61 Veja capítulo 1 deste trabalho. 
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militar; 4 – as presas e torturadas - aquelas que tiveram seu corpo transformado em 

campo de batalha, porque a repressão julgava que assim aniquilaria rapidamente aquelas 

figuras aparentemente frágeis; 5 – as guerrilheiras, urbanas e rurais, que ousaram pegar 

em armas e desafiar a ira dos poderosos.  

Freqüentemente, na trama concreta da vida, estas ‘funções’ estiveram entrelaçadas. 

A mãe de um militante transformou-se em presa política, depois, em exilada. A 

militante passou pelos cárceres e pela tortura. 

Ainda assim, procuro desvendar quais foram as formas de participação encontradas 

pela população feminina para resistir ao regime de exceção. Como diz Oliveira, “pensar 

as práticas políticas do passado assume um significado de liberdade, quando inserimos 

nosso pensamento no exercício das construções cotidianas das múltiplas relações nas 

quais estão envolvidos homens e mulheres. Assim é que o passado vivido deixa de ser 

passado, para se tornar parte integrante de cada um de nós” (OLIVEIRA, 1996: 8-9). 

Vale destacar que, ao ingressarem na luta, sobretudo nas estruturas partidárias (nas 

quais a possibilidade de resistência armada estava exposta) e, em particular, ao 

participarem da guerrilha urbana ou rural, as mulheres contrariavam a tese da conexão, 

aparentemente natural, entre sua capacidade de dar à luz e sua responsabilidade pelo 

cuidado dos filhos, e a manutenção da vida. Como afirma Chodorow62, “a função 

materna das mulheres tem profundos efeitos nas suas vidas, na ideologia sobre elas, na 

reprodução da masculinidade e desigualdades entre os sexos e na reprodução de 

determinadas formas de força de trabalho. As mulheres como mães são agentes 

decisivos na esfera da reprodução social” (CHODOROW, 1990: 28).  

 

62 CHODOROW, Nancy. Psicanálise da maternidade. Uma crítica a Freud a partir da mulher. 
Rosa dos Tempos, Rio de Janeiro, 1990. 



 102

                                                

As pistas para o enfrentamento, diante do qual se viram colocadas, entre seu 

aparente destino de gênero (dar a vida) e sua militância (que implicava a possibilidade 

de tirar a vida de alguém) são apontadas, também, por Chodorow, ao afirmar:  

“A maternagem das mulheres perpetua-se através de mecanismos psicológicos 
e sociais estruturalmente induzidos. Não é um produto imediato da fisiologia. As 
mulheres vêm a maternar, porque foram maternadas por mulheres. Por outro lado, 
porque os homens foram maternados por mulheres, suas capacidades de cuidar de 
crianças foram reduzidas.” (CHODOROW, 1990: 364; o realce é meu.) 

 

Em outras palavras, essas mulheres enfrentaram e superaram a contradição entre 

seu ‘destino’ biológico de ‘dar’ a vida e a possibilidade ou realidade de ‘tirar’ a vida, 

em nome da gestação e parto de um projeto social de democracia. 

Pelos caminhos do coração  

Contar histórias de todos os tipos, afirma Pateman63, é a principal forma 

desenvolvida pelos seres humanos, para atribuírem sentido a si próprios e a sua vida 

pessoal. A mais famosa e influente história política dos tempos modernos encontra-se 

nos escritos dos teóricos do contrato social, como Rousseau, no século XVIII. Todavia, 

ressalta ela, existe um profundo silêncio quanto à existência de um contrato sexual. No 

entanto, o contrato original é social-sexual, embora a metade dessa história venha sendo 

omitida. Conhecer um pouco da história do contrato sexual, porém, ajuda a explicar por 

que aparecem problemas nos contratos em que as mulheres estão envolvidas (Pateman, 

1993: 15). 

O casamento faz parte, sem dúvida, desse contrato social-sexual. Por meio dele, as 

mulheres ficam legalmente submetidas a seus maridos, devendo a eles obedecer e 

 

63 PATEMAN, Carole. O contrato sexual. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 
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respeitá-los para o resto de suas vidas. É verdade que a instituição casamento sofreu 

grandes transformações. Hoje, num país como o Brasil, já existe divórcio (desde 

16/12/1977) e o Código Civil já reconheceu, embora tardiamente, que homens e 

mulheres podem chefiar, conjuntamente, o domicílio e que a chefia da família pode ser 

exercida, por imposição de certas circunstâncias da vida, apenas por mulheres. Há, 

também, um número crescente de relações conjugais informais, não submetidas à lei. 

No entanto, mantém-se, embora de forma mais nuançada, a concepção de dominação da 

mulher. Romper esse contrato ainda apresenta enormes dificuldades para as mulheres. 

No período da ditadura militar (1964-1985), muitas mulheres rasgaram esse 

contrato, seja literalmente, no que se refere a seus casamentos, seja afrontando os 

valores da sociedade, pelo desempenho de papéis sociais até então considerados 

masculinos, como a militância política. E pagaram o preço de sua transgressão. 

Esse foi, por exemplo, o caminho percorrido pela artista plástica e historiadora 

Tereza Costa Rego. Conta ela: 

“Eu fui uma menina rica, de família tradicional da aristocracia rural 
pernambucana decadente, o ‘fogo morto’ e eles continuavam achando que estava 
aceso. Casei com um juiz do tribunal de trabalho e tive duas filhas, fiquei 14 anos 
com ele. Minha vida era muito cinzenta, sem muita luz, a gente era muito diferente. 

Na minha casa éramos 5 irmãos e cada um tinha uma função: médico, juiz, 
advogado, padre e eu era a bonitinha mais moça que tinha que enfeitar a casa, em 
cima do piano. Um dia conheci Arruda e pulei do piano e fui-me embora como a 
mulher de Ló,64 sem olhar para trás. Conheci Arruda no Rio, numa reunião de uns 
amigos e ele marcou carreira em cima de mim, até que me dobrou. Para mim, era 
muito difícil, a família era muito católica, com padre, aquela repressão judaico-
cristã horrível, e nunca passaria na minha cabeça a idéia de me separar. O meu 
marido era muito frio, era uma pessoa distante, eu vivia muito só. Diógenes chegou 
lá em casa, foi se chegando, conquistou as filhas primeiro, a empregada, o 
papagaio, o cachorro e eu fui no pacote da sedução. Ele freqüentava a minha casa, 
mas era meu amigo. Como fui filha única no meio de quatro irmãos, eu sempre 

 

64 Referência a uma passagem das Escrituras. A esposa de Ló professava a verdadeira religião: 
seu marido era um “homem íntegro” (2 Pedro 2: 8). Ela deixou Sodoma com ele no dia da 
destruição da cidade; ela olhou para trás, em direção à cidade, em desobediência à ordem 
expressa de Deus; ela morreu imediatamente, transformando-se em uma estátua de sal. 
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convivi melhor com os homens do que com as mulheres, então meus amigos em 
geral eram todos homens, e ele era uma das pessoas que iam na minha casa. Eu era 
muito jovem, era uma menina engraçada, vistosa, mas muito triste, todos os meus 
retratos dessa época eram muito tristes, não tenho um retrato de casamento ou antes 
do casamento em que eu ria, era uma pessoa que olhava para baixo. Ele começou a 
perceber a minha solidão, ficou primeiro meu amigo, depois... a lâmpada apagou, a 
noite escureceu. As coisas foram chegando mansamente, eu não me apercebi 
muito, quando me dei conta, já estava completamente envolvida.” 

 

Tereza abandonou Recife, deixando para trás o casamento falido, para viver com 

Diógenes Arruda Câmara, dirigente do Partido Comunista do Brasil, então na mais 

absoluta clandestinidade. Sua vida virou pelo avesso. Recife era regida por convenções 

sociais rígidas, segundo as quais mulher que largava marido não merecia perdão. Foi 

condenada e perseguida pela família e pelos amigos de então, incapazes de compreender 

mudança tão repentina. O marido conseguiu a guarda das duas filhas do casal. Fala 

Tereza:  

“Como a paixão é cega, eu me divorciei, fiquei sem nada, fui deserdada pelos 
irmãos, não levei da casa dos meus pais nem uma xícara. Fui embora com uma 
mão na frente e outra atrás. Foi muito doloroso, não pensava que a coisa chegasse 
ao extremo. Houve um acidente de percurso: uma pessoa amiga minha, a quem eu 
dava as cartas de Diógenes para guardar, entregou ao meu marido. Então, meu 
desquite foi todo truculento. Não chegou a ser litigioso, porque ele tinha medo de 
escândalo, mas foi todo adverso. Eu resisti um ano para assinar os papéis, era 
muito difícil para as meninas, que eram muito apegadas a mim, não tinham quase 
relação com ele, porque ele quase não parava em casa. A única coisa que ele podia 
tirar de mim eram as filhas. Foi horrível, chegou um momento de tanto sofrimento, 
que resolvi assinar qualquer papel, contanto que eu pudesse ir embora. Fui me 
encontrar com Diógenes, saindo de uma casa com 11 empregados, para um 
apartamento que tinha 4m por 6m, uma mini cozinha e um banheiro.” 

 

De Terezinha, como era conhecida, virou Joana, uma militante, que conheceu a 

clandestinidade e o exílio: 

“Parecia que eu estava entrando em outro mundo, uma mistura de espanto e 
atração, eu estava mergulhando no escuro, sem rede (de proteção) e com os olhos 
vendados, mas tinha certeza dentro de mim que eu confiaria em Diógenes até 
morrer”. Eu não era reacionária e nunca fui, meus irmãos atuaram no movimento 
estudantil, tinha um que era deputado pelo PTB, o meu próprio marido não era 
reacionário. Mas não posso dizer que tinha idéias marxistas, eu tinha idéias 
libertárias, eu não tinha teoria, eu conhecia muito pouco sobre as coisas do partido.  
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Eu aprendi com Diógenes, desde o primeiro dia, ele me dava livros para ler, 
antes mesmo de achar que ele era meu amor, minha paixão. Eu nunca notava que 
um homem tão importante como ele, perdia tanto tempo para ensinar uma pessoa 
tão verde como eu”. 

 

Ela ingressou na vida política por amor a Diógenes. Aos poucos, se transformou na 

militante Joana, enfrentando a clandestinidade, a prisão do companheiro e o exílio: 

“Antes de eu ficar com ele para sempre, ele me disse que eu era a coisa mais 
importante da vida dele, que me adorava, mas existia uma coisa mais importante, 
existe o partido primeiro e, depois, a nossa vida, se for possível. E eu entrei 
sabendo disso e, sempre que foi possível, ela foi linda, foi uma voragem de amor, 
de compromisso, de paixão de uma aventura política e pessoal muito bonita e 
grande.  

Eu virei a companheira Joana, em São Paulo. Saí verde de um mundo e passei 
para outro mundo, completamente diferente. Eu amadureci no carbureto. Diógenes 
sempre foi clandestino, eu era Joana, Joana não existe. Eu passei tanto tempo 
como Joana, que, quando voltei do Chile para o Brasil, me chamavam Tereza e 
eu não respondia, eu era Joana. 

 Eu fui uma militante séria, dedicada, em SP eu fazia a ponte entre os 
estudantes e os velhos. Como eu era muito jovem e a minha diferença com 
Diógenes é muito grande, parecia mais moça do que sou; então, eu estava na 
universidade e fazia parte do pessoal universitário e o comitê central, era uma 
tarefa muito perigosa, porque estava entre duas faixas de militantes, pessoal jovem, 
que era meio porra louca, principalmente em 68, em SP, era aquela loucura. Eu fiz 
isso e fui chofer de Pedro Pomar.” 
 

Em 1969, Diógenes foi preso e brutalmente torturado. Em 1972, quando ele foi 

libertado, o casal seguiu para o exílio, no Chile. Não tardou, no entanto, a chegada do 

golpe, que obrigou Diógenes a viajar de novo, desta vez para Paris, onde passaram seis 

anos. Durante todos esses anos, Tereza foi a militante Joana. 

Muitas outras mulheres começaram a tomar consciência da situação política, e a 

participar da resistência à ditadura, sob influência de familiares, sobretudo maridos, 

filhos e pais. Fala Carmela Pezutti: 

“Meus filhos, Ângelo e Murilo, pertenciam à Colina – Comando de Libertação 
Nacional, organização esta que tinha como objetivo a luta armada, tomando como 
ídolos Che Guevara, Fidel e outros sonhadores. Meus filhos, sensibilizados com 
minha revolta pelas injustiças praticadas pela ditadura, pacientemente foram 
abrindo, para mim, novas perspectivas e, muito inteligentemente, me deram para 
ler A Mãe, de Máximo Gorki, e Revolução na Revolução, de Régis Debray, assim 
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como muitos outros livros. Assim, juntos, nós nos lançamos nos duros caminhos 
em busca da liberdade.” (RANGEL e BEBELA: 1998-99.) 

 

Carmela esteve presa e foi torturada na mesma época que seus filhos, em 1969. 

Alguns anos depois, em momentos diversos, ela perdeu os dois: Ângelo faleceu em um 

acidente de motocicleta, em 11 de setembro de 1975, quando no exílio, em Paris; 

Murilo suicidou-se (ao que tudo indica durante crise de depressão, seqüela das torturas 

sofridas) no Vale do Guaporé, onde trabalhava junto aos lavradores, sendo 

homenageado postumamente por eles.  

A estilista Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel, ingressou de 

cabeça na resistência, quando seu filho, Stuart Angel Jones, foi preso e assassinado no 

Rio de Janeiro. Zuzu incansavelmente denunciou as torturas, morte e ocultação do 

cadáver de Stuart, tanto no Brasil quanto no exterior. Em vários de seus desfiles, 

denunciou a morte do filho para a imprensa estrangeira e a deputados norte-americanos, 

entregando em mãos uma carta a Henri Kissinger, na época Secretário de Estado do 

governo norte-americano, visto que seu filho também tinha nacionalidade norte-

americana. Fez a primeira coleção de moda política da história, usando estampas com 

silhuetas bélicas, pássaros engaiolados e balas de canhão disparadas contra anjos. 

Em 14 de abril de 1976, ela teve uma morte declarada como “acidental” pelas 

autoridades policiais, na saída do túnel Dois Irmãos, na cidade do Rio de Janeiro. Vinte 

anos depois, suas duas filhas, Hildegarde e Ana Cristina, conseguiram que seu nome 

passasse a integrar a lista de vítimas do regime militar. Sua luta inspirou Chico Buarque 

e Miltinho na composição da música Angélica, dedicada a ela, que diz, entre outras 

coisas: “Quem é essa mulher/ Que canta como dobra um sino/ Só queria cantar por meu 

menino/ Que já não pode mais cantar”. 
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O caminho do coração foi trilhado também por Nice Gitahy. Esposa de um 

engenheiro civil, dona–de-casa dedicada ao lar e à família, sempre foi uma mulher 

‘antenada com o mundo’, como afirma. Mas sua vida mudou radicalmente, quando a 

filha mais velha, Leda Gitahy, começou a militar no movimento estudantil, em 1968. 

Ficava acordada noites sem fim, à espera da chegada da filha, temendo por sua 

segurança. Relata:  

“Desde o movimento estudantil, a Leda sempre foi muito distraída. Ela 
carregava todo aquele material e eu com medo da polícia. Naquele tempo, mais 
medo do CCC65 do que da polícia, que ainda não prendia a classe média. Eu tirava 
os panfletos dela e levava de carro para a faculdade de medicina. Assim, eu 
comecei a andar atrás dela, a participar das assembléias do Crusp66, que 
terminavam tarde. Eu ficava preocupada, pegava o carro e ia para a assembléia, 
esperando para trazê-la para casa.  

Em primeiro lugar, o que me movia era a segurança dela. Depois, fui vendo as 
razões (da participação da filha). Eles tinham reivindicações sérias, eram pessoas 
que estavam com intenção boa. A Universidade estava precisando daquelas 
reformas que eles pediam. Comecei a me interessar e fui tomando conhecimento da 
esperança de revolução. Claro que eu sabia que vivia numa ditadura, queria que 
acabasse, nunca fui uma pessoa alienada.” 

 

Leda exilou-se no Chile, juntamente com seu companheiro, Bernardino. Lá teve um 

filho, Guilherme. Quando a criança estava com poucos meses, ocorreu o golpe militar 

naquele país. 

Nos anos anteriores ao golpe militar no Chile (1973), Eunice continuou atuando no 

Brasil, ao mesmo tempo em que visitava a filha freqüentemente. Conta ela: 

“Mas aqui no Brasil, apesar da Leda não estar, eu continuei atuando, 
participava dos grupos pela anistia, dos grupos de mulheres. Juntava bastante 
gente: a Dulce (Maia, militante da VPR), a Amélia (Hambúrguer, professora da 
USP), a Maria Malta, a Irma Passoni, era um grupo de mulheres. Tudo que 
precisava ajudar eu ajudava.” 

 

 

65 O CCC, Comando de Caça aos Comunistas, era uma entidade civil de direito que perseguia os 
comunistas e revolucionários. 
66 Crusp – Centro Residencial da Universidade São Paulo, destinado a estudantes. 



 108

Nice teve uma contribuição importante na denúncia das torturas, que ocorriam em 

nosso país e não podiam ser divulgadas pela imprensa: 

“Uma coisa que considero muito importante que foi o dia, já tinha começado a 
tortura, os padres (dominicanos) já tinham sido presos, mataram o Marighela. 
Alguém apareceu na minha porta e me perguntou se eu era Eunice; me deu um 
envelope e pediu que eu encaminhasse e foi embora. Quando eu abri, era a 
denúncia da tortura, que tinha começado a tortura violenta contra os padres. Peguei 
esse envelope, fui para o Rio de Janeiro, mandei para os Baetas (casal de militantes 
do PCB), pelo correio central, eles estavam na Escócia.  

Você acredita que foi a primeira denúncia de tortura que chegou na Europa? Eu 
que mandei essa carta, com medo de comprometer alguém aqui, coloquei no Rio por 
cuidado.” 

 

Assim que ocorreu o golpe no Chile, Eunice viajou para Santiago sozinha, em 

busca da filha e do neto. Em meio à convulsão social existente no país naquele momento, 

conseguiu encontrá-los, após um sem-número de idas e vindas a embaixadas, pedidos de 

ajuda a governos: 

“Estava no Brasil, ficamos naquela expectativa, mas eu queria ir para lá de 
qualquer jeito. Os aeroportos estavam fechados, e assim que abriu, eu fui sozinha, 
falei com outras mães, todas estavam receosas, mandaram dinheiro, levei dinheiro 
para uma porção de gente. Levei dinheiro escondido, levei bastante dinheiro, 
porque achava que poderia abrir caminho, se precisasse salvar os meninos. Levar 
esse dinheiro para lá foi complicado, tive que levar escondido. Comprei uma bolsa, 
descosturei o forro da bolsa, coloquei os dólares numa banheira com água para o 
dinheiro perder o barulho, porque eram notas novas, ficou tudo mole, coloquei uma 
grande parte na bolsa e levei para o sapateiro para costurar, só que ele não podia 
ver, e pedi que ele costurasse ali comigo, porque estava indo viajar, ele costurou. 
Levei 20 mil dólares e mais meu dinheiro para viagem. Chegando lá, o aeroporto 
cheio de militares, fui levada para uma sala, fui revistada, pegaram minha bolsa e 
sacudiram não acharam nada. Os militares me levavam num jipe a uma distância de 
4 a 5 quilômetros, onde estava Leda, com uns padres.” 
 

 Já no Chile, tendo encontrado a família, o genro preso no estádio, ela e a filha 

compraram uma caminhonete, onde instalaram um pequeno berçário para a criança e 

transformaram o veículo num instrumento de salvação de pessoas. Percorriam as ruas de 

Santiago, transportando pessoas para as embaixadas para que pudessem pedir asilo 
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político. Quando fui procurá-la para entrevista, surpreendeu-se: “porque eu? Não fiz 

nada...” No entanto, ajudou a salvar a vida de dezenas, talvez centenas de pessoas. 

Não deixa de ser curioso o fato de muitas mulheres ingressarem na resistência pelo 

caminho das relações afetivas, num momento em que, como já destacamos, o 

movimento feminista e de mulheres estava em plena ascensão (embora com momentos 

de recuo, como logo após o golpe militar e também, logo depois do AI-5. Seriam as 

mulheres mais susceptíveis às emoções, aos ‘caminhos do coração’? Ou estariam elas 

aproveitando esses laços como caminho de participação política? Seja qual for a resposta 

para estas indagações, o fato é que um número incontável de mulheres privilegiou esse 

caminho para ingressar na resistência ao regime militar. 

A inserção na estrutura partidária  

Ao ingressar na estrutura dos partidos e organizações então clandestinos, as 

mulheres também enfrentaram situações adversas de gênero. Ou eram destinadas às 

tarefas mais simples, como cuidar da manutenção dos ‘aparelhos’, servir como estafetas, 

dentre outras, ou tinham que provar possuir qualidades consideradas masculinas, como 

coragem e resistência física, além de ter uma disponibilidade de horário, que, muitas 

vezes, implicava não poderem cuidar adequadamente de seus próprios filhos, e/ou de 

outros familiares. Como afirma Liège Rocha, uma das entrevistadas para este trabalho, 

“Naquela situação, em plena clandestinidade, sob o jugo da repressão, não 
havia tempo para pensar nas diferenças. Todos éramos ‘iguais’, mesmo que isso 
implicasse mais dificuldades para as mulheres.” 
 

Por outro lado, as organizações e partidos de esquerda também tinham dificuldades 

em assimilar as mudanças que ocorriam na sociedade quanto aos papéis sociais até 
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então desempenhados por mulheres e quanto aos costumes, como comenta Loreta 

Valadares: 

“Decerto que por esta época não tinha nenhuma consciência formada sobre o 
papel da mulher na sociedade, nem muito menos sobre a questão das relações de 
gênero. Havia, sim, um sentimento difuso de que, para a mulher, tudo era mais 
difícil, as restrições eram maiores, os espaços reduzidos. Na militância, passo a 
perceber também um tipo de ‘discriminação’ sutil, refletida principalmente em 
certa postura crítica sobre vestuário e costumes sociais, certamente imbuída de uma 
visão romântica e idealista de ‘revolucionários’, que acreditam ser necessário, para 
‘fazer a revolução’, vestir roupas desenxabidas e pouco elegantes. Sentia que 
achavam que eu, por gostar de me pintar, andar bem vestida e inovar na moda, não 
seria uma boa revolucionária, não seguiria em frente no processo!! A vida mostrou 
ser isso diferente: não só engajei-me de corpo e alma na luta revolucionária, como 
me adaptei às exigências das tarefas propostas e às mudanças de costumes e 
hábitos, sem nunca, no entanto, deixar de gostar de me pintar, usar coisas bonitas 
(quando podia), cuidar do corpo e dos cabelos. A mulher não precisa ‘renegar’ as 
características de gênero para ser revolucionária.” 
 

Por outro lado, diante das perseguições, prisões e torturas, a palavra de ordem era 

sobreviver. Não havia clima para refletir sobre as mudanças, muito menos para 

assimilá-las. A ex-presa política Carmela Pezutti também dá seu depoimento: 

“A situação era tão terrível, as forças dominantes não tinham limites na sua 
brutalidade quase absoluta, que não nos sobrava tempo para esse tipo de análise. 
Somente quem a viveu, sentiu a solidão, o terror, a clandestinidade, sem um minuto 
sequer para refletir pessoalmente, pois tínhamos que seguir em frente, esperando, a 
cada momento, chegar nossa vez de enfrentar a morte.” 

 

Os ritos de passagem de simpatizante para militante das organizações eram 

‘relâmpagos’, levando em conta, principalmente, o desejo do jovem aspirante de 

engrossar as fileiras daqueles que sonhavam com a revolução. A avaliação dos novos 

militantes girava em torno de qualidades demonstradas nas passeatas, nas greves e 

manifestações de resistência. Para as mulheres, a relação era mais complicada. Relata 

Eleonora Menicucci de Oliveira67: 

 

67 OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de. Reconstruindo práticas de liberdade. In FREIRE, Alípio 
et allii (orgs.). Tiradentes, um presídio da ditadura – Memórias de presos políticos. São Paulo: 
Scipione Cultural, ano. 
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“No caso das mulheres o rito de passagem dava-se quase sempre via o ‘aceite” 
de um dos companheiros da organização. Nós, mulheres, ocupávamos as ruas nas 
passeatas em número igual aos dos homens. Estiveram nas guerrilhas urbanas e 
rurais e até nos comandos de organizações, mas a um preço alto: assumir a postura 
dominante de direção, reproduzindo a relação de hierarquia de poder, 
transformando-se em ‘militantes impessoais’ ou presas ao modelo do macho, do 
forte, do corajoso e do frio.” 

  

As organizações de esquerda, embora defendendo um programa político 

revolucionário, adotavam freqüentemente, no que diz respeito às mulheres, uma postura 

conservadora. Muitas mulheres, por outro lado, ingressaram na militância achando que 

deveriam ter um comportamento considerado como ‘masculino’, ou seja, agressivo, 

propositivo. Em alguns casos, queriam até assemelhar-se fisicamente a eles, como 

destaca Eleonora:  

“Quando veio o golpe, eu tinha passado em Ciências Sociais e Medicina, e 
tive uma dúvida sobre o que fazer. Consegui levar as duas durante dois anos, mas 
eu me envolvi de tal maneira no movimento estudantil (ME), que fui presidente do 
Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, fui da diretoria do DCE, fui da 
primeira diretoria da UNE, de Minas Gerais, que foi eleita diretamente junto com 
José Luiz Moreira Guedes e eu, representando o partido. E, na época, eu era uma 
das poucas mulheres que punha a cabeça a prêmio e saía em cargo de direção, era 
uma disputa ferrenha, até dentro do partido, até na disputa com a antiga AP (Ação 
Popular), que dominava o ME, porque era mulher. E fiz tudo (cortar o cabelo curto, 
me vestia como homem), o que o imaginário conservador e moralista da esquerda 
daquela época dizia que os homens que fariam. 

Eu brigava com a política, falava em todos os comícios, era uma pessoa 
determinante nas articulações, discutia de igual para igual. Mas, mesmo assim, era 
muito difícil, eu nunca cheguei a ser presidente da UEE.” 
 

Se era difícil ingressar nos partidos, ainda mais difícil era chegar aos postos de 

direção. Embora chamando-se entre si de ‘companheiros’, homens e mulheres tiveram 

enormes dificuldades de viver esse companheirismo, defendido nos discursos e 

programas, que pregavam a igualdade de gênero.Vera Silvia Magalhães, única mulher 

no Comitê Central da Dissidência da Guanabara (racha do PCB), que ficou famosa pela 

participação no seqüestro do embaixador norte-americano, Charles Elbrick, afirmou a 

respeito: 
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“Para nós, mulheres, a militância era uma faca de dois gumes: era uma forma 
de afirmação social e era também uma vivência de confusão entre a recusa à 
dominação e o reconhecimento das diferenças. A tentativa de uma troca igual, 
quase sempre, dava em uma troca desigual. Chamávamos nossos namorados de 
companheiros e essa palavra significava tudo que desejávamos. Mesmo que nem 
eles nem nós tivéssemos conseguido realizar o companheirismo e muitas 
frustrações tivessem se acumulado”.68  

 

As esposas dos dirigentes constituíam, num certo sentido, uma categoria à parte. 

Para garantir que seus maridos não fossem expostos nem ficassem mais vulneráveis à 

repressão, elas eram, freqüentemente, afastadas da militância, encarregadas de tarefas de 

pequeno porte ou de garantir a sobrevivência da família. Ediria Amazonas, esposa do 

dirigente do Partido Comunista do Brasil, João Amazonas, afirmou a respeito disso:  

“Eu não acompanhava nada. Não sabia o que estava acontecendo. Naquela 
época, você sabe, a disciplina era muito rígida. As mulheres dos dirigentes não 
participavam politicamente, a não ser com coisas pequenas, como levar algum 
material, algum recado. Desde que ficamos juntos eu me afastei da militância. 
Durante muitos anos, eu morei aqui, na Brigadeiro Luiz Antonio, ali perto do 
Tribunal da Justiça Militar. E ninguém sabia... Isso para não facilitar a repressão. 
Não sei se você sabe do caso do Guilhardini69. Ele foi preso, porque foi visitar o 
filho doente. Não foi fácil. Foi uma vida sacrificada. Mas nós vencemos tudo.” 

 

Poucas mulheres chegaram a participar das direções partidárias. As que 

conseguiram chegar lá, como Vera Silvia Magalhães, Dulce Maia e Guiomar Lopes, 

dentre outras, eram, em geral, solteiras, ou não tinham filhos, ou deixavam os filhos sob 

os cuidados dos avós ou de outros membros da família. 

 

68 MAGALHÃES, Vera Silvia. Artigo inédito escrito em co-autoria com Yedda Botelho 
Chaves. Apud CARVALHO, Luis Maklouf. Estas mulheres foram à luta armada. Revista Marie 
Claire no 1996 (43-49). 
69 Carlos Guilhardini, dirigente do PCdoB, foi preso ao sair da clandestinidade para visitar o 
filho doente. Foi morto sob tortura. 
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Clandestinidade: o exílio interno 

Se a saudade, como diz a música de Chico Buarque, é o revés do parto70, a 

clandestinidade é o avesso do exílio, o exílio interno, na própria pátria. A 

clandestinidade política foi a alternativa encontrada por muitos militantes de esquerda 

para continuar no país, combatendo o regime militar, entre 1964 e 1979. Todas as 

organizações políticas, colocadas na ilegalidade e proibidas de funcionar, tiveram 

dezenas de militantes presos, torturados e assassinados. Muitos foram banidos, muitos 

se exilaram. 

Mas um contingente significativo permaneceu no Brasil. Para sobreviver, os 

militantes localizados pela repressão entraram na clandestinidade. Trocaram de nome e 

identidade, afastaram-se do convívio da família e dos amigos. Deixaram suas casas, 

seus bens, suas roupas, suas profissões. Alguns alteraram o jeito de vestir, cor e 

comprimento de cabelo e até características físicas, por meio de plástica facial, como foi 

o caso do ex-ministro José Dirceu. 

Viviam um exílio interno, durante muitos anos. Longe de tudo e de todos, dentro de 

seu próprio país. Abriram mão de tudo, em benefício do objetivo de combater os 

militares e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Como afirma Arantes71, 

“O amanhã era absolutamente hipotético. A certeza do futuro terminava a cada 
pôr-do-sol. Tinham sido alijados das fileiras dos cidadãos brasileiros, cassados 
como profissionais, jubilados como estudantes, demitidos por decreto, de seus 
trabalhos.” (ARANTES, 1999: 66.) 

 

 

70 ‘Pedaço de mim’, música da ‘Ópera da Malandro’, de Chico Buarque, escrita entre 1977 e 1978. 
71 ARANTES, Maria Auxiliadora. O pacto revelado. Psicanálise e clandestinidade política. São 
Paulo: Escuta, 2 ed.,1999. 
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De tempos em tempos, nomes e características eram alterados, para garantir a 

segurança. O documento ‘frio’ era o que garantia sua identidade. 

Para as mulheres, a situação era particularmente difícil. Quando casadas com 

dirigentes conhecidos, passavam meses sem ver o marido. Tinham que dar conta 

sozinhas dos cuidados com os filhos, resolver os problemas decorrentes das freqüentes 

mudanças. Relata Ediria Amazonas: 

“Já perdi a conta de em quantas casas nós moramos. Só lá no Rio, dava umas 
16... Aqui em São Paulo, também, mudamos de casa muitas vezes. E era um tal de 
mudar de casa... E uma dificuldade com as crianças... A Zélia cresceu, foi para a 
escola. Depois, tinha que mudar de casa, saía, abandonava a escola, não dizia para 
a professora por que tinha que sair da escola.”  
 

 

Quando, por qualquer razão, levavam os filhos para alguma atividade, as mulheres 

assumiam a responsabilidade por isso e sofriam com a culpa, como relata Telma, filha 

de Damaris Lucena: 

“Então meus pais caíram na clandestinidade, foi um momento difícil, um 
monte de filhos pequenos. (...) Eu fui levada para ações, várias vezes, eu servia 
para despistar. Eles diziam que eu estava doente e que estavam me levando ao 
médico. As crianças estavam sempre envolvidas, porque não tinha onde deixar. 
Uma vez, ela foi numa passeata com o Ariston. Soltaram uma bomba de gás 
lacrimogêneo, o menino passou mal. Enfim, ela botou a gente na história meio 
como fachada e hoje, ela diz que não tinha o direito de ter feito isso: ‘se vocês me 
culparem por alguma coisa eu até compreendo, eu me expus e vocês também’. Nós 
dissemos que ela não tinha nada que pedir perdão, pois foi a opção que eles tinham 
feito; ‘os filhos só têm orgulho do que vocês fizeram e do passado de vocês. Quem 
somos nós para ficar condenando e julgando vocês?’” 
 

Para sobreviver na clandestinidade, algumas organizações, como a Ação Popular, 

AP, decidiram realizar uma política de ‘integração’ na produção, enviando seus 

militantes para o campo ou estimulando-os a trabalhar nas fábricas, entre os operários. 

Loreta Valadares comentou sobre sua vida no campo durante a clandestinidade: 

 “A vida era especialmente dura para as mulheres. Aí, senti na pele todo o 
preconceito, toda a carga que recai sobre a mulher, da forma mais primitiva e rude. 
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As mulheres trabalhavam na terra, faziam comida, lavavam a roupa, carregavam 
pesadas latas d’água, remendavam roupas, varriam folhas e insetos dos barracos (às 
vezes tinham até que matar cobras), cuidavam das crianças, enfim, além de 
enfrentar o trabalho da terra, junto com os homens, tinham que se encarregar de 
todo o trabalho de manutenção e preservação da casa. É bem verdade que esta é a 
rotina da maioria das mulheres, mas, no campo, a precariedade de recursos, a 
ausência de infra-estrutura, a falta de qualquer conforto ou instrumento facilitador 
do trabalho tornam o cotidiano da mulher uma permanente e conflitiva batalha para 
o simples viver a vida.  

O que dizer, então, de sonhar, realizar desejos, aspirar mudanças? Estas eram 
também batalhas a serem travadas, no âmbito da consciência e do sentimento. Não 
se tratava de mulheres passivas e apáticas. Independentemente de perceberem a 
discriminação específica, possuíam espírito forte e disposição de luta, fruto das 
próprias agruras da vida.  

Mas os costumes eram carregados de discriminação: andavam atrás dos 
homens, como já disse, falavam pouco na presença deles e à noitinha, quando os 
homens se reuniam para fumar cigarro de palha e conversar na porta do barraco de 
algum deles, as mulheres ficavam dentro, no espaço reservado à cozinha.Quando 
este ‘bate papo’ à porta era em nosso barracão, eu procurava, devagarzinho, em 
meio à conversa, vir puxando as mulheres até a entrada, para ficar perto da roda 
masculina.” 
 

Na cidade, a vida também não era fácil para as mulheres, que enfrentavam quase 

sempre sozinhas o encargo do cuidado com os filhos. Liege Rocha conta como 

entrou na clandestinidade: 

“Invadiram a minha casa, às 4 horas da manhã, mataram os cachorros e 
prenderam Artur e Raimundo Osvaldo, que era um companheiro do Ceará que 
morava com a gente. Eu tinha ido (de Recife) para Salvador, quando eu liguei de lá 
para um telefone que a gente tinha combinado e ele não estava, achei estranho. 
Depois, um amigo nosso, que era ligado à igreja, foi me avisar, em Salvador, para 
que eu não voltasse, porque Artur tinha sido preso. De abril de 74 até julho de 75, 
fiquei no Rio, completamente afastada de tudo e de todos, com minha filha 
pequena. Quem me sustentou, nesse período, foi a família, não meu pai 
especificamente, mas família parentes, eles que me sustentaram, tenho um 
sentimento de gratidão com minha prima no Rio. 

Em julho, voltei para a Bahia. Não tinha nem um mês, minha filha veio a 
falecer em decorrência de complicações de difteria. Foi esquisito, porque ela era 
vacinada. E uma situação terrível, porque o Artur nunca mais viu a filha. Ele estava 
preso em Recife nessa época, e eu tinha voltado para Salvador. Ele foi solto em 
dezembro de 75, na condicional, e a neném já tinha morrido havia 6 meses. Ele não 
pôde sair para o enterro.”  
 

Na clandestinidade, muitas mulheres que tinham tido destaque anteriormente, na 

militância, em postos de direção nacional, como Dodora, tiveram que escolher entre não 

ter filhos, deixar os filhos com a família ou abdicar deste espaço, passando a ser 
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militantes de base, fazendo trabalho interno de ligação, para preservar os filhos e a 

família. Como ela relata: 

“Houve uma decisão da AP e aí é a marca, primeiro foi aquela que filhos 
mandar para as famílias de origem; segundo, mulheres de dirigentes não podem ser 
militantes de base e nem de massa, tem que ser militante interno e também tem que 
trabalhar para conseguir dinheiro. Essa foi a marca. Eu não me lembro de ter 
participado das discussões dessas decisões, sempre era informada. A partir daí, 
ficou uma inflexão radical na minha militância, pois além de ser mulher de 
dirigente, fazer o trabalho interno, me responsabilizava pelos filhos, nós vivíamos 
sem nenhuma ligação com família, tinha uma irmã com quem eu falava uma vez 
por mês, e tinha que trabalhar para ajudar ter comida dentro de casa”.  
 

As próprias mulheres pareciam encarar os filhos como de sua responsabilidade 

quase exclusiva. Podiam não aceitar a orientação dos partidos, de enviar os filhos para 

ficar com a família ou de não ter filhos e reafirmar a maternidade, como fez Dodora: 

“Nunca me passou pela cabeça que, em tendo filhos, deveria mandá-los morar 
com a minha família. Houve companheiros que fizeram isso ou não tiveram filhos. 
Para mim a militância versus a maternidade, a maternidade tinha um peso 
infinitamente maior. Eu poderia ser uma militante, mesmo que de base, de trabalho 
interno, e mãe ao mesmo tempo. Eu tinha uma noção absoluta de proteção, você 
chegar para o policial e dizer que vai presa junto com seus filhos, é ter um lugar de 
achar que você não é só responsável por eles, mas nada de ruim poderia acontecer 
com eles. Hoje em dia, se fosse pensar isso de novo, provavelmente seria diferente. 
Eles eram muito pequenos, para serem consultados. Eu tinha clareza de que as 
decisões, que envolvessem a minha militância eu tinha que assumir em meu nome, 
do André e da Priscila, diferente do Aldo, ele podia assumir em nome dele, 
suponho, nunca perguntei para ele. Para mim, o Aldo sempre disse claramente: a 
política no posto de comando, as questões políticas prevalecem sobre as questões 
pessoais. Sempre. Essa proposta, eu como mãe nunca pensei desse jeito. A questão 
da militância, onde eu estou, se sou dirigente, se estou morando na China, para 
mim tinha um condicionante que eu tinha que dar conta daqueles filhos e da minha 
família, o tempo todo da militância fomos casados e juntos. Eu acho que, por 
contingências e circunstâncias próprias, tanto que foi dito ‘filho larga para trás’. 
Talvez se eu tivesse deixado para trás, teria sido dirigente da escola de formação de 
quadros. Para mim, não estava dado.” 
 

As mulheres chegaram a buscar uma solução coletiva para o cuidado da prole, 

como fez Dodora. Mas era uma discussão entre as mães. Não havia uma cobrança para 

que a direção do Partido assumisse a responsabilidade pelas crianças. Não havia 

questionamentos quanto à responsabilidade da maternagem. Fala ainda Dodora: 
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“Lembro de uma proposta, que, na época, discutimos em AP: se a gente não 
podia fazer uma creche para nossos filhos, ao invés de cada uma ficar cuidando de 
seus filhos, juntar todos. A gente tinha a clareza que os filhos precisavam ter 
cuidados, todas nós tínhamos essa clareza, e que nós teríamos que cuidar deles, e 
estar com eles e cuidar deles talvez nos limitasse. Tanto é que todas nós tínhamos 
trabalhos internos, coisas que podiam ser feitas dentro da casa. O fato de ser 
dirigente, de estar na linha de frente das determinações políticas, pra mim, não se 
colocava como uma questão. O que se colocava era a conseqüência disso. A 
ditadura foi um marco nesse lugar, no meu caso, porque era uma dirigente 
principal, nacional de uma organização, pelo fato de ter vivido uma vida familiar 
com filhos sem qualquer outro tipo de apoio externo, acabei tendo que vencer esse 
lugar, se tivesse uma família com empregada, sogra, avô, tia para tomar conta das 
crianças, isso não teria acontecido. Não vejo a AP como uma organização 
machista, ela não deveria ser. A circulação das idéias, dos debates era muito 
compartilhada pelas mulheres, então, não tinha essa sensação de submetimento, 
éramos todas pessoas de igual possibilidade de opinar.” 
 

Dodora considera que a perda do lugar de direção não se deveu ao machismo nas 

organizações e sim às imensas dificuldades criadas pela perseguição implacável do 

regime militar aos opositores. Não há um questionamento da organização nem do papel 

dos pais no cuidado com os filhos. Diz ela: 

“Eu atribuo à ditadura essa defenestração desse lugar de decisão. Na época, 
havia uma questão maior que era a sobrevivência física, emocional e dar conta de 
cuidar dos filhos, apesar de toda essa situação, saber que está sendo perseguido, 
que, a qualquer momento, poderia ser preso, que os militares estavam no seu pé, 
que você era militante clandestina etc.” 
 

Fica evidente, nas falas das entrevistadas, que as organizações e partidos de 

esquerda tiveram muita dificuldade de assimilar as mudanças, que ocorriam na época, 

no que se refere às relações entre homens e mulheres e que se refletia também nos 

costumes. Muitos partidos foram taxados de machistas a posteriori. Sem dúvida, a 

perseguição implacável do regime a seus opositores dificultava esse processo, já que as 

organizações, sobretudo no que se refere às propostas programáticas e à dinâmica de 

atuação dos militantes de esquerda, ficaram refratárias às transformações nas relações 

de gênero e nos costumes. 
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Exílio: em terras estrangeiras, sem lenço e sem documento 

O exílio foi, para quem participou da resistência à ditadura, uma forma de escapar 

às perseguições, às torturas, à morte. Uma forma de fugir às perseguições, encontrar 

novas condições de trabalho, escapar do clima sufocante da censura, da ausência de 

liberdade e de qualquer possibilidade de expressão. A condição de exilada, destaca 

Costa, não se confunde necessariamente com a fé asilada ou refugiada: 

“O estatuto legal não cobre, de forma alguma, a diversidade de situações de 
exílio, nem abrange aquelas pessoas portadoras de documentos, mas que não 
poderiam voltar em segurança, e cuja situação formal foi sempre bastante ambígua. 
(...) A saída do país – excluído talvez o caso do banimento – é sempre, de certa 
forma, a expressão de uma vontade, ainda que a escolha tenha sido limitada ao 
nível do absurdo, o exemplo extremo sendo a opção entre morrer/viver, em 
correlação com ficar/sair.” (COSTA, 1980: 18.) 

 

No caso das mulheres, foram exiladas também as que sofreram perseguições 

indiretas: esposas, mães, filhas e amantes. No exílio, tiveram que adaptar-se a novos 

países e culturas, desempenhar novos papéis, criar novas identidades. Em alguns casos, 

enfrentaram situações políticas extremamente adversas, como os que foram para o Chile 

e Argentina e viram o pesadelo repetir-se com os golpes de estado que ocorreram 

naqueles países.  

Algumas mulheres, como Dulce Maia, foram banidas em troca da libertação 
de diplomatas seqüestrados. Dulce, trocada, foi para a Argélia, depois para Cuba, 
onde ficou vários anos tratando-se das seqüelas da tortura. Ela saiu do Brasil em 
frangalhos. Pesava 38 quilos, tinha dificuldades de fala e de memória. 

“Nós saímos algemados, eu saí algemada com a Maria do Carmo (Brito) com 
militares dentro do avião com armas apontadas para nós. Na Argélia, o governo 
argelino disse que eles não poderiam pisar o solo argelino, teriam que nos libertar 
desde o avião porque não poderíamos pisar o solo argelino com algemas. Eles 
tiraram as algemas e não desceram.  

Não lembro bem, acho que fiquei dois ou três meses na Argélia, tenho poucas 
lembranças. Fui em tratamento para Cuba. A Damaris (Lucena), que tinha estado 
na prisão comigo, saiu com a madre Maurina que não queria sair, queria que eu 
saísse no lugar dela. Ela (a madre) era uma figura bonita, pouco conhecida a 
história dela, ela esteve muito próxima a mim, o irmão dela é dominicano, está no 
convento lá nas Perdizes.” 
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Leda Gitahy, companheira de Bernardino Figueiredo, então líder estudantil, foi para 

o Chile em 1969, bem antes do golpe (que ocorreu em 11 de setembro de 1973). De 

início, teve estranhamento quanto às relações entre homens e mulheres exilados: 

“Era o Chile do Allende, que era um período muito especial e que a gente 
aprendeu muito nessa vivência. A gente fazia curso, trabalhava com as crianças, 
com os adultos, com as mulheres. 

O Bernardino sabia fazer mais coisas do que eu porque tinha morado sozinho. 
A gente foi morar numa casa, a gente dividida aluguel. Todo mundo começava 
olhar pra mim, só tinha homem, e eu não sabia (fazer as coisas da casa, como 
cozinhar) e não achava que tinha que saber. 

Eu comecei a perceber trabalhando com as mulheres camponesas, porque a 
relação entre homens e mulheres era uma barra pesada, e eu chegava numa zona 
próxima de Santiago, era encarregada a dar assistência aos sindicatos camponeses 
dessa área e fazia reuniões com o pessoal do sindicato. Das reuniões do sindicato 
participavam só os homens e as mulheres quando eram viúvas e chefes de família. 
As mulheres me chamavam para intervir em questões de família, de marido, de 
espancamento e eu não entendia. Uma vez conversando na reunião com os 
camponeses perguntei por que as mulheres não iam às reuniões se eu era mulher. 
Um companheiro camponês me explicou que eu não era mulher, era 
companheira, não tinha sexo, era a materialização do partido ali. Não é 
interessante?” (O realce é meu.) 

 

Tiveram o primeiro filho, Guilherme, no Chile. O bebê estava com poucos meses, 

quando ocorreu o golpe, e eles tiveram a casa invadida. Relata Leda: 

“Eles invadiram a nossa casa, eram os carabineiros da esquina junto com o 
serviço de inteligência militar do exército. O Bernardino abriu a porta, ele estava 
de pijama; jogaram ele lá fora, a gente estava dormindo. Justo na hora que eles 
entraram eu estava amamentando o bebê, eles viram e deram uma recuada. Eu me 
vesti rapidamente, pequei o bebê e dei para a Nanci (uma amiga). Levantei e fui 
para sala. Começaram a gritar, aquele escândalo todo que faziam sempre, não 
lembro o que diziam. Nessa brincadeira peguei uma japona do Bernardino e fui 
encher o saco dizendo pra eles que estava muito frio, e disse que meu marido 
precisava se agasalhar para não ficar gripado. Eles disseram que isso não tinha 
importância porque eles iam nos matar. Aí eu respondi que independente disso eu 
não poderia permitir que meu marido ficasse resfriado...” 

 

Instintivamente, Leda recorreu os valores relativos aos comportamentos de homens 

e mulheres na sociedade a favor de sobrevivência da família: 

“Um pouco que eu fiz foi a esposa perfeita, mãe, fiz todos os estereótipos. Por 
exemplo, várias vezes o tenente se trancou comigo no quarto e queria me violar, ele 
queria que eu tirasse a roupa, fiquei olhando bem nos olhos dele. Fui fazendo 
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sempre pelo lado da identificação, fui construindo uma certa cumplicidade com 
eles. 

Tinha o bebê, se eu deixava ou não o bebê. Eles queriam que eu deixasse com 
a vizinha, mas eu tinha medo que ele se perdesse, eu disse que não podia decidir 
sozinha precisava perguntar para o meu marido (risos). Essa coisa de gênero usei 
muito, usei o gênero como se espera que ele seja, usei a imunidade de gênero, usei 
a mulher frágil, era frágil, mas era corajosa, fiz muito o estereótipo da mulher ideal. 
Foi isso que me salvou, disse que não largava meu filho, eu entrego meu filho para 
minha mãe. Eles achavam que eu tinha razão, eu estou sozinha, estou em outro 
país, estou sozinha aqui, não tenho família e só entrego para minha família. Todo 
mundo acha que um bebê deve ser entregue para sua família.” 
 

Leda e Bernardino foram levados ao Estádio Nacional. Ela conseguiu fugir de lá 

com a ajuda de um soldado, que ficou com pena de ver uma moça tão jovem e com um 

bebê nos braços: 

“Teve um sargento que, ao invés de me levar com os outros presos, me 
colocou na oficina dele. Fomos para um quartel de carabineiros, que ficava na 
esquina da minha casa. Eram os mesmos que tinham chamado o táxi quando fui ter 
bebê, tem isso também. Ficamos ali mais 3 dias. Não era um lugar ameno, era barra 
pesada, estavam prendendo um monte de gente, estavam agredindo as pessoas, 
estavam violando as mulheres, estão aprontando bastante. Esse sargento me 
trancou para me proteger, todos que tentaram alguma coisa comigo, tentaram numa 
mistura de violência e de sedução.” 

 

Ela voltou para casa e começou a atuar para tirar o marido de lá. Foi neste momento 

que a mãe dela, Nice, chegou ao Chile. E, juntas, utilizaram um furgão pertencente a 

padres amigos para pegar pessoas nas ruas e levar para as embaixadas, salvando muitas 

vidas. 

Leda refere-se, ainda, ao comportamento de outras mães dos exilados brasileiros, 

que foram ao Chile, na época do golpe, buscar os filhos, e souberam também utilizar o 

que ela chamou de ‘as armas do gênero’: 

“As poucas mães brasileiras que foram, foram sensacionais. Teve uma que fez 
a vida do comandante do estádio um inferno, ela se instalou na oficina dele.  

Não me lembro do nome da filha dela. Era uma senhora muita esperta e toda 
vez que alguém a contrariava, ela tinha um chilique e desmaiava. Tem uma coisa 
importante nessa questão do gênero, porque gênero tem dois lados; tem que usar o 
lado como sua arma. Eu vi que da mulher se espera que ela não seja violenta, não 
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se tem medo de mulher, a mulher passa, transita, se ela reivindicar para si o que é a 
atribuição feminina ela tem uma força grande para conseguir as coisas.” 
 

Em alguns casos, militantes exiladas em países europeus entraram em contato com 

o movimento feminista e foram compreendendo, aos poucos, sua condição de mulher 

dominada. Fala Loreta: 

“Foi no exílio, que me tornei feminista, alcançando arguta consciência da 
opressão de gênero. Os direitos já conquistados pelas mulheres na Suécia e em 
outros países europeus, as lutas e reivindicações por igualdade nos postos de 
trabalho, por creches, por cotas de mulheres nos cargos públicos, por exemplo, e 
outras bandeiras levantadas por grupos feministas, elevaram minha percepção da 
discriminação de gênero e da necessidade do desenvolvimento de um caminho 
próprio dentro da luta de transformação de toda a sociedade.” 

 

As esposas de dirigentes tiveram, muitas vezes, uma vida cigana. Viajavam de um 

país a outro, acompanhando os maridos em suas atividades políticas. Repetiam, no 

exílio, o papel de esposa, de militante que ficava nos bastidores, encarregada da 

sobrevivência e de tarefas de ligação. Foi o caso de Tereza, que acompanhou Diógenes 

ao Chile, assim que ele foi solto. Ela presenciou o golpe e foi para a Argentina. Às 

vésperas do golpe naquele país, exilaram-se em Paris. Relata ela: 

“Diógenes dizia que papagaio velho não aprende a falar, ficava muito 
dependente de mim, em Paris. Mas eu falava francês razoável para resolver na rua 
e, às vezes, fazer tradução para ele também em conferências que ele não queria 
outra pessoa. A gente não ficava muito em Paris; por isso, nós viajávamos porque 
ele fazia o trabalho internacional do partido; então, a gente viajava para a Albânia, 
para a China, para a Suécia, a gente tinha relação com o pessoal exilado. Fomos 
para Alemanha, para a Itália, Portugal. Nós tínhamos um apartamento lá (em 
Lisboa) e outro em Paris. Diógenes ficava mais em Portugal, porque formou o 
partido português. Nós éramos um pouco a família (dos exilados); quando 
chegávamos (nesses lugares), com uma bagagem cheia de coisas brasileiras. Era 
uma festa e, quando saíamos, era uma tristeza muito grande. Essas pessoas se 
tornaram filhos meus e do Diógenes. Eu conservo essa relação de amor com eles 
em vários lugares, foram filhos que fomos deixando pelo caminho.” 
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O corpo como campo de batalha 

O corpo – e tudo que fazemos com ele, como nos vestir, nos alimentar, nos 

exercitar, dentre outras coisas, constitui o substrato material de nossa identidade. É por 

meio dele que expressamos nossas emoções, sentimentos, raciocínios. Usando o corpo, 

nos comunicamos com os outros, amamos, reproduzimos. É ainda com o corpo que 

enfrentamos e manifestamos nossos sofrimentos, sejam de ordem física ou psíquica. O 

corpo é também, como afirma Bordo (1988: 19), um agente da cultura. É não apenas um 

texto da cultura, como também um lugar prático e direto de exercer várias formas de 

controle social. É nossa força e nossa fraqueza. Não por acaso, como afirma Dom Paulo 

Evaristo Arns, no Prefácio ao ‘Dossiê dos Mortos e Desaparecidos a partir de 1964’: 

“Tocar nos corpos para machucá-los e matar. Tal foi a infeliz, pecaminosa e brutal 

função de funcionários de Estado, em nossa pátria brasileira, após o golpe militar de 

1964. Tocar nos corpos para destruí-los psicologicamente e humanamente, tal foi a 

tarefa ignominiosa de alguns profissionais da Medicina e de grupos militares e 

paramilitares durante 16 anos em nosso país”. 

Cada história de vida é uma história de um corpo e cada corpo tem um sexo que 

possui valor histórico, social e cultural. O conceito de corpo diz respeito aos 

significados e sentidos que podemos atribuir a qualquer interação que se estabelece 

(consigo mesmo, com os outros ou com objetos). Ou seja, o corpo é o organismo 

atravessado por todas as experiências vividas, pela inteligência e pelo desejo. 

No conceito de corpo, portanto, estão incluídas as dimensões da aprendizagem e 

todas as potencialidades do indivíduo de se apropriar de suas vivências. Isto significa 

que é por meio do conceito de corpo que podemos compreender o modo particular como 

cada um organiza e sente tudo o que vive, atribuindo sentido a cada experiência. A 
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capacidade de emitir sons, por exemplo, depende de condições anatômicas, enquanto 

que a linguagem é uma forma de articular sons e significados, que tem de ser aprendida. 

Como mostra o poema da ex-presa política Loreta Valadares, ao referir-se à tortura, e à 

doença cardíaca que adquiriu como seqüela:72

A vida/como se fosse 
terra/defendida 

pedaço a pedaço 
invadido/por agressor 

que espreita/e penetra sem dizer 
 

O corpo/como se fosse 
Pátria/saqueada 

em suas riquezas/infinitas 
por invasor/estranho 
que ataca/sem quartel 

 
O sonho/Indômito 
do acordar/diário 

cada minuto rompido 
cada pedra escavada 

o inimigo batido 
a morte afastada 

o futuro é hoje o presente passado 
e a certeza/de mais um dia 

conquistado 
 

Como afirma Oliveira, 

“O corpo é nossa casa, pela qual nos plantamos no mundo, e é nesta casa, que 
as diferenças de gênero se acentuam e diferenciam: a tortura no corpo do homem e 
no corpo da mulher. A tortura, a exemplo do que ocorre com os processos penais, 
sempre atendeu a interesses de classe e foi marcada igualmente pela hierarquia de 
poder entre os gêneros. Se o corpo é a nossa casa, na tortura ele nos acua, para que 
nos neguemos, enquanto seres humanos e esta casa é clivada de poder pela divisão 
sexual das atividades nos momentos em que nos encontramos acuados frente a nossa 
condição de sujeitos nos quais emerge a relação de poder entre o torturador e o 
sujeito – o corpo torturado.” (OLIVEIRA, 1996: 2.) 

 

72 Embora Loreta tenha publicado dois livros de poesia, este poema não consta de nenhum deles. 
Foi entregue a mim quando a entrevistei. 
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Para o psicólogo Carlos Villamos, um dos coordenadores da Comissão Nacional de 

Presos e Desaparecidos da Argentina, o terrorismo de Estado é a forma mais cruel de 

discriminação contra a mulher, já que o machismo se manifesta elevado à milionésima 

potência. De fato, as presas políticas brasileiras enfrentaram torturas específicas pelo 

fato de serem mulheres, como sevícia sexual, estupro e outros abusos. Relata a ex-presa 

política, Gilse Cosenza: 

 “... Uma coisa a gente percebeu: com a gente que é mulher, eles usam além da 
tortura normal para os homens, a afetividade e a questão sexual. Comigo, usaram 
minha filha, com a Laudelina a mãe, com a Loreta o marido e o sogro. Eles 
apelavam o máximo que podiam para dobrar a gente.” 

  

Sonia Maria Lopes de Moraes, militante da ALN, que foi companheira de Stuart 

Angel Jones, foi assassinada com requintes de crueldade e seu corpo foi vilipendiado e 

mutilado pelos torturadores. Seu pai, o Tenente-Coronel da Reserva do Exército 

Brasileiro e professor de matemática, João Luiz de Morais, relata a esse respeito: 

“Tenho conhecimento de que, nas dependências do DOI-CODI do I Exército, 
minha filha foi torturada durante 48 horas, culminando estas torturas com a 
introdução de um cassetete da Polícia do Exército em seus órgãos genitais, ato que 
provocou hemorragia interna. 

Após estas torturas, minha filha foi conduzida para as dependências do DOI-
CODI do II Exército, local em que novas torturas lhe foram aplicadas, inclusive 
com arrancamento de seus seios. Seu corpo ficou mutilado de tal forma, a ponto de 
um general em São Paulo ter ficado tão revoltado, tendo arrancado suas insígnias e 
as atirado sobre a mesa do Comandante do II Exército, tendo sido punido por esse 
ato.”73  

 

Na tortura, as mulheres enfrentam uma dupla relação de poder: a do opressor contra 

o oprimido e a hierarquia de gênero – o não ser possível admitir que a mulher possa ter 

uma postura de igual para igual, a utilização de mecanismos de humilhação usando os 

atributos de gênero. No caso de Loreta Valadares, seu torturador, o coronel Góes, usou 

 

73 Depoimento retirado do site www.desaparecidospoliticos.org.br, acessado em 6/6/2005. 
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de um recurso extremo para não ter que se rebaixar perante a resistência de uma mulher: 

tratou-a como ‘homem’, como chefe, era um soldado para outro soldado, tentando 

estabelecer uma negociação, elaborando a ‘proposta’ de falar só com o ‘general’, o 

chefe da resistência. Ele recorreu a essa farsa para não ter que ‘rebaixar-se’ a enfrentar 

uma mulher, utilizou esse mecanismo para não perder o poder a ele conferido por sua 

patente e por sua condição de macho. Ao mesmo tempo, como afirma Loreta, era “uma 

armadilha para que eu me sentisse ‘honrada’, ‘prestigiada’ e com isto ele quebrasse 

minha resistência, cedendo ao interrogatório”.  

Mais adiante ele vai se valer de outro recurso, o de explorar os sentimentos, 

partindo da pretensa fragilidade da mulher. Mas a aparente fragilidade feminina 

revelou-se, na prática de resistência e, inclusive, na solidão da tortura, uma enorme 

força de reação. Como relata a ex-presa política Eleonora Menicucci,  

“Fui torturada 70 dias, não fui violentada sexualmente, não foi estuprada, mas 
fui violentada porque colocaram um pau de vassoura com fio amarrado na minha 
vagina e deram choque. O Hélio Pelegrino já disse isso e eu queria pontuar: a 
tortura, não importa se ela é física, subjetiva ou psicológica. Só o fato de você ficar 
isolado, confinado já é uma humilhação. Se a tortura é física, ela pode deixar 
marcas indeléveis visíveis, como ficou em mim: fiquei surda, fiquei com 
problemas de saúde muito grandes.” 

Mas a tortura psicológica é sutil, sorrateira, insidiosa, humilhante e as marcas 
não são visíveis, não são feridas, são cicatrizes que ficam para o resto da vida. 
‘Minha dor física somada à dor emocional, me fizeram gritar como mulher e 
repudiar aos berros todo uso de meu corpo. Na tortura me descobri uma mulher 
forte e com muita vontade de ser alguém. Queria muito ser mulher e sabia que 
conseguiria.’” (OLIVEIRA, 1996: 18-19.) 

 

Ou, ainda, segundo a assistente social Gilse Cosenza, ex-presa política, “a época era 

de luta profunda, que exigia coragem e arrojo, ‘qualidades que nossa sociedade 

considera masculinas’” – observa. Gilse, a exemplo de outras, desafiou o machismo e 

provou que a força feminina é capaz de surpreender. Ela relata que o coronel Teixeira 

Góes, designado para ‘arrancar’ depoimentos dela e de outras quatro militantes 
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mineiras, teria dito que sua tarefa era a mais fácil do DOPS, pois bastariam “alguns 

tabefes para que aquelas mocinhas frágeis entregassem tudo”. As cinco resistiram a todo 

tipo de tortura e não entregaram um só ‘aparelho’, um único nome. 

O coronel, depois, as procurou na prisão e lhes disse que gostaria de ter, sob seu 

comando, cinco soldados tão fortes quanto elas. E o supra-sumo desta hierarquia 

contraditória manifesta-se quando o coronel Góes diz em um tom de posse: “as minhas 

meninas não falam” (o realce é meu). 

• O ponto de partida simbólico dos torturadores 

As mulheres que optaram por participar ativamente da vida política do país, além 

de lutarem por um mundo mais justo do ponto de vista da distribuição de renda e da 

participação política de amplos setores sociais, integravam o esforço no sentido de 

redimensionar o papel da mulher na sociedade. O grande aumento da participação das 

mulheres no mercado formal de trabalho, o crescimento do movimento feminista e a 

revolução de costumes, que se seguiram à disseminação da pílula anticoncepcional, 

começavam a alterar radicalmente o antigo quadro social. No embate concreto com o 

poder instituído, as militantes de esquerda defrontaram-se com as representações 

dominantes mais arraigadas das desigualdades entre as categorias de sexo, reproduzidas, 

na grande maioria das vezes, pelo discurso e pela prática masculina dos agentes de 

segurança. As relações de dominação política, nesse caso, eram potencializadas pelo 

universo simbólico, mas também concreto, da desigualdade entre os sexos.  

A idéia de uma fraqueza física e emocional inerente à mulher pautava a ação de 

policiais e militares, como fica patente na fala de Loreta Valadares, ao descrever sua 

prisão: 
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“‘– Agora você vai ver’, disse Portela. Agarraram-me pelo braço, deram-me 
safanões, aparecerem mais alguns e fizeram uma roda em torno de mim. Entre 
gargalhadas, comentavam: ‘– Essa magricela vai se arrebentar’; ‘– Não vai 
agüentar nem as 24 horas’; ‘– Vamos arrancar estes cabelos’, etc.” 

 

Loreta Valadares foi presa juntamente com quatro outras companheiras, dentre as 

quais Gilse Westin Cosenza, que relata, a esse respeito: 

“Nós éramos todas pequenas. A Laudelina era gordinha mas miúda também. E 
então ele (o coronel responsável pelo Inquérito Policial Militar) cantou de galo, 
dizendo que, com mulher, ele não tinha trabalho, porque ‘mulher é fraca, mulher 
em uma semana entregava tudo o que ele quisesse’. E ainda disse o seguinte: ‘– É 
só encostar nelas e elas entregam tudo o que eu quiser. Porque é mulher’. 

Quase dois meses depois, ele não tinha conseguido nada! E o outro coronel 
mangava dele: ‘– Mas Góes!’ E começou a gozar dele para os outros coronéis: ‘– O 
Góes está sendo feito de besta por cinco mulherzinhas. Está apanhando de cinco 
mulheres’. E o Góes ficava irritado, desesperado.”74

 

No confronto entre torturadores e militantes mulheres, à oposição de idéias políticas 

e visão do mundo somavam-se as desigualdades de gênero. Para o agente de segurança, 

a alteridade que o distanciava do inimigo não poderia ser mais completa. A militante de 

esquerda, no seu sistema de referências, não está associada à figura mais próxima da 

mãe, esposa, filha ou irmã, ela ocupa um lugar que se encontra na margem oposta, o de 

puta, vaca, vadia. Daquela que não se contenta com o espaço privado que lhe cabe de 

direito, e quer ocupar aquele destinado aos seus pares, os homens. A condição de 

mulher das oponentes é tomada como um dado a mais a aumentar o fosso que os separa; 

e utilizada como ferramenta de humilhação e de destruição da auto-estima do outro. 

Como nos mostra Loreta Valadares: 

“No meio da roda, Portela, abre uma mala cheia de materiais e objetos, puxa 
alguma coisa que joga na minha cara. Eram as minhas calcinhas, tiradas de minha 
casa!! Continuava a tentativa de humilhação exclusivamente pelo fato de se tratar 
de mulher. Ao jogar, dizia: ‘Tome, pegue, para não ficar com sua calcinha suja, 
imunda, já que vai ficar aqui muito tempo.’ Como eu estava de braços cruzados, as 

 

74 JOFFILY, Mariana. Entrevista com Gilse Cosenza. São Paulo: 1992, mimeo. pp. 26 e 27. 
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calcinhas caíram sobre eles e eu não tive dúvidas, joguei de volta para Portela, que, 
de novo, jogou-as para mim e eu as atirei outra vez em cima dele.”75  

 

Até a maternidade, símbolo máximo da fecundidade feminina e de seu papel crucial 

na reprodução da espécie, normalmente utilizada na sacralização da imagem da mulher, 

é vista como um sinal de baixeza, motivo de desprezo. Eis um exemplo, citado por 

Gilse Cosenza: 

“Me puseram no pau-de-arara (...) Eu tinha tido uma menina há pouco tempo 
então as marcas dos pontos ainda estavam bem visíveis. O Leo passava a mão nos 
pontos e falava: ‘- É a própria puta que pariu mesmo! Olha aqui, tudo 
costurado.’”76

 

Encontra-se, entre os clichês veiculados pelos torturadores, todo um arsenal 

disponível no imaginário social para estigmatizar o gênero feminino, ou seja, a puta, 

que se vende por dinheiro, a mulher fria e insensível, a mãe desnaturada. Pelo uso destes 

‘clichês’ pejorativos, num jogo de opostos, percebe-se o papel que atribuem à mulher 

‘não-desviante’, ou seja, o de doçura, de procriação, de sensibilidade, de beleza, de 

fragilidade. Tal visão fica patente na fala do coronel Góes, dirigida a Loreta Valadares: 

“– Você é gelada, insensível, que espécie de mulher é você? (…) – Entendi 
por que você é fria, você é chefe e não quer aparentar fraqueza diante de suas 
comandadas. Mas eu sei que, por dentro, você é mulher, sensível, frágil. Li suas 
poesias e cartas ao seu marido, vi que você é bem feminina.”77  

 

Curiosamente, muitas vezes essa representação tornava-se seu próprio contrário e 

as mulheres eram vistas como duras, más e frias. Ou seja, como eram militantes, não 

eram mulheres. 

Relata Dulce Maia: 

 

75 JOFFILY, Mariana. Op. cit., pp. 20 e 21. 
76 Idem, p. 28. 
77 JOFFILY, Mariana. Op. cit., pp. 25. 
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Fui mais torturada pelos militares. Até no filme ‘Cabra Cega’ tem uma 
homenagem para mim. O Renato Borghi fala a frase que foi dita por um militar 
para mim que era “você vai parir a eletricidade?”. Aquilo me chocou tanto! É tão 
monstruoso alguém estar colocando na sua vagina um arame com eletricidade e 
dizer uma coisa dessa... Eu sendo torturada e não abrindo nada, era uma resistência. 
Eles diziam e para mim era uma forma de elogiar, eles dizerem “você é macho.” 
 

Comentando, em entrevista, a participação feminina na resistência, um ex-chefe do 

CODI, no Rio de Janeiro, Adyr Fiuza de Castro afirmou:  

(...) “Elas são mais ferozes e controladas que os homens. Normalmente. A 
minha experiência é essa. O Exército de Israel que o diga. Mas vê-se logo quando o 
cidadão é frio e está perfeitamente controlado, porque ele não tem esses sinais 
reveladores, quer dizer, a disenteria, a menstruação.  

Percebe-se, de imediato, quando a pessoa está com o autodomínio perfeito: se 
não teve disenteria e não teve menstruação. A maioria entrava em pânico. Havia, 
porém, aqueles que eram muito seguros, muito senhores de si, e não falavam nada. 
Alguns até embromavam os interrogadores. É a personalidade·” 

 

• A tortura como instrumento do Estado 

A tortura faz parte da máquina de Estado. É um instrumento usado deliberadamente 

com o fim de causar dor, sofrimento, terror para a obtenção explícita de informações e 

confissões daqueles considerados infratores da lei. A tortura é política quando praticada 

contra os opositores do Estado. No Brasil, foi incluída como elemento integrante da 

doutrina de segurança nacional do Estado brasileiro. A tortura não é episódica, nem 

fruto dos desmandos de algum policial tresloucado. Sem ela, o regime se vê incapaz de 

alcançar resultados, sejam políticos, sejam informativos. A tortura política não visa 

somente a obter informações, mas a aniquilar, física e moralmente, o preso político. A 

tortura como método de interrogatório é exercida por especialistas, dentro de um 

cuidadoso plano de combate. A utilização de policiais e militares sádicos e perversos faz 

parte desse plano, assim como o é o uso de outros, frios e altamente conscientes de seu 

papel como instrumento de repressão de classe. A estratégia da tortura inclui, também, a 
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utilização de médicos indignos, a postos para ‘qualificar’ a capacidade de resistência à 

tortura.  

É no contexto da tortura e das formas que ela assume que as relações opressoras de 

sexo/gênero atingem seu ápice. Evidentemente, a tentativa de cisão entre o corpo e a 

mente por meio de intensa dor física e psicológica não se restringiu às mulheres. Ambas 

as categorias de sexo foram indiscriminadamente violentadas em sua integridade física e 

moral. No entanto, as torturas de cunho sexual foram preferencialmente aplicadas às 

mulheres, dado que merece uma análise mais aprofundada. Em primeiro lugar, vale 

lembrar que os torturadores eram, se não em sua totalidade, pelo menos em sua 

esmagadora maioria, homens. E como, para eles, as mulheres das quais queriam obter 

informações eram ‘putas’, nada mais lógico do que alternar as seções de tortura com 

violência sexual. A dor física, nesse caso, é acrescida de atos de natureza íntima, 

aumentando o sentimento de humilhação das vítimas. 

Fala Guiomar Lopes: 

“Eu estava voltando (de um ponto) para deixar uma companheira, quando 
entrei na Afonso Brás, uma daquelas peruas C14 da OBAN me fechou. Não por 
acaso, porque primeiro eles tinham a chapa e já começou a pancadaria no meio da 
rua... 

Eu estava com a Sônia Hipólito, fomos as duas presas. Eu gritava, fazia 
escândalo, cutucava a Sônia para ela gritar, eu levei um soco no estômago no 
carro... bem aí foi. Fomos para OBAN, o cara que me recebeu disse ‘essa que é a 
Maria, tão pequena, tão magrinha...’, o meu nome de guerra era Maria... e começou 
a pancadaria, a tortura... 

Depois, rasgaram minha roupa e me levaram para o pau de arara. Aí eu passei 
mal, Deu um pânico neles, eles acharam que eu ia morrer, eles queriam 
informação. Então, me levaram para o pronto-socorro, tinha um pronto-socorro na 
avenida Brigadeiro Luiz Antônio, chamado Santa Luzia. O pessoal que me atendeu 
no hospital ficou em pânico, achando que eu ia morrer, pediram para que me 
levassem embora... 

Lá examina, examina e disseram que não tinha nada. Chega um indivíduo lá, 
eu o conhecia do movimento estudantil, ele disse ‘ela está bem, dá para ser 
torturada’. Acredita nisso? Eu não estava muito bem, me colocavam no soro, me 
deixaram numa maca e o cara do OBAN na porta.” 
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Sentindo-se humilhada e desesperada, Guiomar tentou o suicídio: 

“Eu vi que a janela ficava assim... que dava para passar, eu esperei um minuto 
de distração dele e me joguei, do quarto andar, me joguei para me matar. Só que 
não caí de cabeça, não caí no chão, fiquei presa no telhado toda quebrada. Eles 
foram lá e me pegaram... O tempo todo, quando estava nas Clínicas, eles me 
faziam perguntas; eu não respondia e o cara... era o chefe do pronto-socorro, era 
ligado à OBAN. Ele dizia ‘agora você está falando, está gritando, não queria falar 
antes, então, vai ficar desse jeito’. Acabaram colocando o braço no lugar, me 
despacharam, não queriam que eu ficasse lá e fui para o hospital militar.” 

 

Relata Amelinha: 

“Toda a mulher que tinha ali na tortura era puta, era amante de todas as 
pessoas da organização. Nunca fui torturada com roupa. Não sei se foi a primeira 
ou segunda noite, eu era muito torturada noite e dia, você ficava fraca, eu desmaiei 
quando acordei, ele estava com a mão no meu peito, eles me jogaram numa cama 
de lona, o cara se masturbando, jogando pôrra em cima de mim. O cara se 
masturbava, enquanto eu estava levando choque no ânus, na vagina, no seio. Meu 
seio ficou roxo, todo cheio de hematomas. Eu levava choque no corpo inteiro, 
ficava menstruada o mês inteiro. Não sabia se estava com hemorragia, se eu estava 
menstruada, não tinha como saber. Eles diziam que as mulheres chegavam lá e 
ficavam menstruadas.” 
 

A dominação de gênero, naquelas condições, chegava ao paroxismo e, sem dúvida, 

era um caldo de cultura favorável ao exercício do sadismo, embora nem todos os 

torturadores pudessem ser considerados como tal. Com a palavra, Gilse: 

“O sargento Leo realmente era sádico, doente mesmo, porque ele me botava 
na latinha, já com a dor da latinha, ele começava a torcer o bico do meu seio até 
machucar, e, aí, quando ele percebia que eu estava chorando e que as lágrimas 
estavam correndo, que a dor era muito forte, ele ficava realmente excitado e 
avançava sexualmente por cima de mim.”78

 

Mas, na maioria das vezes, as sevícias sexuais eram perpetradas por pessoas 

‘comuns’, isto é, não-doentes mentais: 

 

78 JOFFILY, Mariana. Op. cit., p. 28. 
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“(…) a tônica da exploração sexual esteve presente em todo o meu 
interrogatório (…) ao mesmo tempo em que aplicava golpes de telefone (o 
torturador) insinuava-se, roçando seu corpo contra mim.”79  

 

O prazer da dominação do torturador sobre sua vítima, nesse caso, é potencializado 

pelo gozo masculino em contato com o indivíduo do sexo oposto. A ambigüidade da 

figura da prostituta assume, aqui, seu paroxismo: por um lado, a mulher é desprezada, 

considerada não como um par, mas como um ser destituído de toda dignidade. Por 

outro, é capaz de proporcionar prazer físico (sexual) e psicológico (dupla dominação) 

num contato extremamente íntimo. 

Relata Eleonora Menicucci: 

“Na tortura, vi-me fraca, frágil e com medo, mas também encontrei forças 
para reagir, pois foi na tortura que pude ver todo meu corpo de mulher sendo usado 
por monstros masculinos. Vi minha sexualidade sendo usada como objeto de prazer 
pelos torturadores, embora não tenha sofrido estupro sexual. Vi o quanto somos 
objetos e o quanto podemos ser adestradas e utilizadas, quando fazem de nosso 
corpo um instrumento para quebrar nossa fidelidade a uma causa ou para satisfazer 
qualquer capricho dos torturadores. Na tortura, me descobri uma mulher forte com 
muita vontade de ser alguém. Queria muito ser mulher e sabia que conseguiria.” 

 

Outra forma de tortura particularmente utilizada contra mulheres foi a psicológica, 

envolvendo entes do circulo familiar mais próximo: filhos, maridos, irmãos, pais. É uma 

das mais terríveis, pois encurrala suas vítimas numa situação completamente sem saída: 

ou elas traem os companheiros de luta, sendo responsáveis pela tortura e/ou morte dos 

mesmos, ou põem em risco a vida e a integridade física das pessoas que lhe são mais 

caras. 

Foi o que ocorreu com Loreta Valadares, na figura de seu companheiro: 

“‘– Chegou a hora’, bradava satisfeito.’Nós pegamos o seu marido, pegamos o 
Melgaço.Agora vamos fazer o teste do amor, vamos ver se você agüenta ver a 

 

79 JOFFILY, Mariana. Op. cit., p. 34. 
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tortura dele’.(…) Ficaram me segurando com força na cadeira, para assistir a uma 
cena de quase linchamento. (…) Usando longos cassetetes, batiam em Carlos, 
indiscriminadamente na cabeça, no tórax, nas costas.Vi quando o sargento Léo 
enfiou na mão uma soqueira de aço e passou a esmurrar Carlos no rosto.No afã de 
torturar, o tenente Pádua, apressado, calçou um par de pesados coturnos, um pé 
marrom, outro preto, tomou distância, correu e pulou em cima do peito de Carlos, 
que caiu. O tenente repetiu a dose por diversas vezes, pulando entre as costelas de 
Carlos, que não mais conseguiu se levantar. Eu, desesperada, gritava: ‘-Vocês vão 
matá-lo, desgraçados assassinos.’ O coronel e outros: ‘- Depende de você, se você 
falar, nós o poupamos.’”80

 

O caso da tortura psicológica (e às vezes física) envolvendo filhos é a mais cruel, 

porque incide sobre a responsabilidade materna em relação aos seres por ela gerados. 

Gilse Cosenza viveu essa situação: 

“Passou um período em que, às vezes, me pegavam e levavam para o 
interrogatório e não encostavam a mão em mim. Não me torturavam. Apenas 
passavam horas me descrevendo em detalhes o que iam fazer com a minha filha (de 
quatro meses) na hora em que a pegassem. ‘– Vamos ver se você vai nos ajudar a 
fazer umas experiências científicas: quanto tempo uma criança de quatro meses, no 
inverno daqui consegue ficar viva dentro numa banheirinha cheia de pedras de 
gelo? A gente vai botar ela na banheira e você é que vai marcar no relógio o tempo 
que leva para ela virar um picolé. Nós vamos te devolver ela, mas roxinha e dura 
como um picolé. Mas antes disso, a gente pode fazer outras experiências; nós 
vamos contribuir para a ciência: quanto tempo ela agüenta ficar com fome com a 
mamadeira na frente sua e dela e você algemada sem poder dar a mamadeira? 
Vamos ver quanto tempo ela agüenta com fome. Como é que será que é dar choque 
numa criança de quatro meses? Porque eu já dei muito em adulto e a experiência de 
dar numa criança é diferente. Será que morre com um choque só? Será que fica 
aleijada? E o pau-de-arara? Acho que quebra os ossos dela todos. Ela pode não 
morrer. Nós podemos te devolver ela com todos os ossos quebrados e aí você fica 
com ela. Toda aleijada, sem mexer nem braço, nem perna nem nada e a vida inteira 
você vai olhar para ela e saber que foi você que fez isso com ela, você que é a 
culpada. Você vai ter que explicar para ela, porque que fez isso. A culpa será sua! 
Porque que ela vai ficar toda aleijada? Porque você quis.’”81  

 

Para além do sofrimento infligido ao outro, essa modalidade de tortura apóia-se no 

sentimento de culpa. A inversão não poderia ser mais completa: o torturador tenta fazer 

da vítima a responsável pelo flagelo que ele pretende infligir a um membro de sua família. 

Prossegue Gilse: 
 

80 JOFFILY, Mariana. Op. cit., pp. 29 e 30. 
81 JOFFILY, Mariana. Idem, p. 23. 
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“Ficavam dizendo essas coisas e eu ficava rígida. Voltava para a solitária 
chorando. Chorava, chorava, a tensão explodia na minha cabeça e eu ficava 
desorientada, porque eu não tinha muita dúvida de que comigo eles podiam fazer o 
que quisessem, que eu morria, mas não falava, mas com ela... E eu começava a 
entrar em pânico. Eu pensava comigo: pô, será que eu agüento a deixar morrer, 
ficar aleijada na minha frente e não entregar ninguém? Depois mudava: não, eu não 
vou agüentar, vou falar. Mas não posso. Se falar eles vão prender outras mães e 
outras filhas. E aí vou comprar a vida da minha filha e a saúde dela às custas da 
vida e da saúde de outras mães e outras filhas. Como é que eu vou viver, que ela 
vai viver, sabendo que está perfeita, porque nós entregamos outras para serem 
substituídas na tortura? Não, não vou falar! Mas, aí, eu pensava: se eu não falar, 
como é que vou carregar essa menina aleijada para o resto da vida? Como é que vai 
ser isso? Eu vou agüentar? Eu ficava quase doida. Chorava, chorava, chorava, 
chorava, chorava... Não dormia um minuto. Eles perceberam que aquilo me 
afetava. Me afetava até mais que a tortura física.” 

  

Telma Lucena relata a prisão e assassinato do pai e a tortura de sua mãe, Damaris: 

“Aquilo foi numa fração de minutos, ele logo foi atingido, ele caiu perto do 
tanque, estava com aquelas sandálias de nordestino, sem camisa, com uma calça 
jeans, o pé dele ainda estava mexendo. Minha mãe me pegou no colo e eu vi da 
janela o policial que deu um tiro na cabeça dele. Minha mãe começou a ser 
torturada lá na nossa casa, com a gente olhando, ela levou uma coronhada na boca, 
começou a sangrar; eu gritava muito, grudava no colo dela, eu tinha três anos e 
meio e lembro perfeitamente daquele momento. Ela começou a apanhar muito, foi 
aquela gritaria, um mandava tirar a criança, outro mandava tirar o dinheiro. Ela foi 
presa e primeiro fomos levados pela polícia para o Lar Manequinho Lopes em 
Atibaia. Fomos para um juizado de menores e minha mãe foi trazida para a OBAN. 
Naquela época, não tinha como fazer contagem exata, mas ficamos muitos dias 
sem vê-la. Quando nós a vimos novamente já tinha acontecido o seqüestro do 
cônsul japonês, ela estava com o rosto muito inchado, toda arrebentada, eu não a 
reconheci, quando ela quis me pegar no colo, isso já no avião.”82

 

No caso de mulheres grávidas, a responsabilidade é dupla. Criméia de Almeida 

viveu muito intensamente esta experiência. Conta ela: 

“Eu fui presa duas vezes. Quando ainda não era mãe, e grávida. E nos dois 
casos, eles usaram muito o fato da gente ser mulher. Para nós, é muito mais 
chocante ouvir certos palavrões, ver certas cenas. E eles usam muito isso. 

Depois, eu fui presa quando estava grávida. Meu companheiro estava 
foragido. E, realmente, a gravidez é só da mulher mesmo. Quem estava com o filho 
no útero era eu. E isso foi usado. Ameaçavam matar meu filho, provocar aborto etc. 
Então, eles diziam que eu era uma mãe desnaturada, que foi fazer política e podia 
ter dado melhores condições para meu filho. 

 

82 Damaris Lucena foi banida em troca da libertação do cônsul japonês seqüestrado pela VPR. 
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Existe uma visão reacionária de mulher e da mãe. E dentro dessa visão, quem 
participa de política é uma mãe desnaturada. Ela não pode participar de política, 
porque pode prejudicar o filho etc. Mas, minhas experiência, embora meu filho 
tenha só sete anos, mostra que a criança entende isso. Ele entende que sou tão mãe 
quanto as outras. Não fui eu que determinei que ele devia nascer na prisão. Foram 
os outros, foi a repressão.”83

 

A irmã de Criméia, Amélia, também foi presa junto com o marido, César, e os dois 

filhos, Janaína e Edson. As duas crianças foram levadas para ver os pais serem 

torturados. 

“Ameaçaram o tempo todo de matar meus filhos. Vi minha irmã84 sendo 
torturada na barriga, com a barriga daquele tamanho. O Joca (filho de Criméia) 
nasceu em fevereiro, isso era janeiro. Quando eu vejo o Joca vivo, eu não acredito! 
Que força da vida, não tenho explicação! 

 Ameaçaram o tempo todo matar minha filha. A Janaína (filha de Amelinha) 
sofre até hoje com isso, porque ela ouviu (as ameaças). O Edson, que era pequeno, 
subia na grade para ver; eu estava na sala e diziam que eu era bandida, porque 
bandido é que ficava assim.” 

 

Os filhos de Amélia ficaram sob a guarda da repressão, segundo ela, numa casa 

clandestina, durante cerca de 20 dias. Depois, foram levados para Belo Horizonte, para 

ficar com o cunhado do César (o marido), policial do DOPS e torturador. Conta Amélia: 

“Ele (irmão de César e tio das crianças) dizia para os meus filhos que o pai e a 
mãe eram terroristas, matando, assaltando supermercado. Depois, quando peguei 
meus filhos de volta, eles estavam arrasados. A Janaína, com sete anos, já tinha 
seio, ia ficar menstruada. Levei-a ao médico e ele disse que era preciso dar um 
remédio, porque, se ela ficasse menstruada com sete anos, não iria crescer mais. 
Quando ela estava com 28 anos, hoje está com 37, estava entrando na menopausa, 
porque foi tudo precoce. A Janaína amadureceu depressa para proteger o Edson. 
Eles só sobreviveram, porque eram dois. E o Edson, ao invés de amadurecer, ficou 
um bebê. Quando peguei ele de volta, ele não falava, não comia, era nanico, magro, 
desnutrido.” 

 

A tortura psicológica também explorava as relações das torturadas com as genitoras 

ou outros membros da família, como relata Gilse: 
 

83 Tribuna Operária n. 9, 8-21 de março de 1980, p. 7. 
84 Criméia, quando foi presa, estava grávida. 
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“Com a Laudelina fizeram diferente: a mãe dela era muito nova, teve uma 
gravidez temporã. Detiveram a mãe dela, submeteram a um interrogatório cerrado 
e ela teve um aborto lá na hora. Usaram a mãe para torturá-la.”85

 

De acordo com a ótica invertida dos agentes de segurança, Laudelina era uma 

mulher particularmente fria, pois, além de não ceder diante de sua própria dor física e 

psicológica, ainda ‘provocara’ o aborto de sua mãe, portanto, a morte do seu (sua) 

próprio(a) irmão(ã). Do mesmo modo, a mãe de Laudelina via-se numa situação sem 

saída: denunciar sua própria filha, causando-lhe mais danos e talvez a própria morte ou 

correr o risco de perder o embrião que trazia em seu ventre. Em todos os casos, os 

torturadores atribuíam às militantes a carga moral dos atos de violência, que eles 

mesmos cometiam. Tal atitude fica patente em um outro trecho do depoimento de Gilse, 

quando esta se refere a sua filha: 

“Depois que eles já tinham utilizado uma série de métodos comigo, no sentido 
de obterem as informações que queriam, começaram a me dizer, que eu tinha sido 
treinada pelos comunistas para sofrer, que eu não tinha medo de morrer e, por isso, 
não falava nada ; mas que eles queriam ver a hora em que estivessem com a minha 
filha lá, se eu ia ser durona desse jeito. Queriam ver se eu era mãe ou comunista 
desnaturada, que ia deixar minha filha ser torturada, ficar aleijada. (…) Essa fase 
de tortura psicológica, para a minha condição de mulher, de mãe, foi terrível! 
Muito mais do que a tortura física.”86

 

Embora a ameaça de torturar crianças tenha sido dita, algumas vezes, aos pais, não 

conheço nenhum relato de tortura realizado diante do genitor. Mas a repressão chegou a 

torturar fisicamente crianças na frente das mães, visando a aniquilar toda e qualquer 

resistência, como relata Eleonora: 

 “Fui presa com a Maria; ela tinha 1 ano e 10 meses. Eu fiquei muito 
fragilizada, o eixo dessa fragilidade era a minha filha, que não tinha escolhido (a 
militância). E os torturadores pegaram na maternidade. Eu nunca vi na minha vida 
expressão tão violenta, tão desestruturadora, tão arrebentadora de poder de gênero, 

 

85 JOFFILY, Mariana. p. 26. 
86 Idem. Ibidem, pp. 23 e 24. 
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como vi na tortura, quando eles torturaram a Maria na minha frente e não 
torturaram na frente do pai. Não que eu quisesse isso, é claro! Mas, foi comigo 
(que eles utilizaram o recurso de torturar a filha), porque eu era fraca, eu era 
mulher, mãe. O torturador era o Mangabeira, um homem gordo, eu me lembro 
muito bem. Ele levou a filha dele de 3 anos para assistir. Dando choque na minha 
filha, ele dizia (à dele): ‘isso é para você, minha filha, ver o que você não pode ser 
no futuro’. Claro que eu não lembro do tempo que aquilo durou, ali, para mim, 
eu morri.” (O realce é meu.) 

“A resistência que eu tive foi tentar agarrá-la e dizer para ele passar a menina 
para outra pessoa. Finalmente, eles retiraram minha filha e entregaram para a tia. 
Ali, eu tive, de pronto, a percepção de que jamais esqueceria aquilo e não deixaria 
que ninguém esquecesse e cuidaria da minha filha para o resto da vida, para que ela 
transformasse aquele sofrimento numa outra coisa. Isso, para mim, foi o maior 
sofrimento, a maior expressão da violência. 

Hoje, ela tem uma filha, reafirma a maternidade e colocou na filha o nome da 
minha mãe, que a criou, enquanto eu estava presa, como homenagem.” 

 

Como em todo tipo de tortura, os efeitos dessa modalidade estão longe de ser 

circunstanciais. As seqüelas físicas e psicológicas se estendem para os laços afetivos, 

que precisam ser muito sólidos para não se partirem em cacos. Como os pares mãe e 

filha, filha e mãe, mulher e marido poderão encarar-se após terem estado diante de uma 

situação extrema, num certo sentido em virtude do persistente mutismo de um dos seus 

elementos? Na ótica do discurso dominante, essas mulheres, mães, filhas e esposas 

falharam no seu papel social. Na verdade, os que sustentam esse discurso são os 

próprios agentes da violência real e simbólica, tentando obrigar as militantes a fazer 

uma ‘escolha’ entre seus próprios filhos (ou outros familiares) e os companheiros de 

militância. Trata-se, no entanto, de uma ‘escolha de Sofia’.87 Como se a 

responsabilidade pela decisão fosse das mulheres e não da repressão e dos carcereiros e 

torturadores, que as colocaram diante daquele dilema. Gilse Cosenza, Loreta Valadares 

e outras três mulheres que compunham o Inquérito Policial Militar (IPM) da Ação 

Popular, em Belo Horizonte, comandado pelo coronel Góes, mantiveram silêncio sobre 

 

87 Referência ao filme estrelado por Meryl Streep, em que um nazista a obriga a escolher entre 
um entre os dois filhos para ir para o campo de concentração. 
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suas atividades e seus contatos políticos. Trata-se de um caso particular de resistência 

feminina, que constitui matéria útil para o objetivo desta reflexão: o de confrontar uma 

determinada visão do papel feminino e algumas reações concretas, num dado momento 

histórico, associadas ao campo masculino. O discurso do responsável pelo IPM, ao 

longo do tempo em que essas militantes estiveram presas, foi se alterando. No início, 

não passavam de “cinco mulherzinhas pequenininhas”.88 Tempos depois, sucedeu-se a 

seguinte cena: 

“Um dia, o coronel Góes, quando nós estávamos já no alojamento coletivo, 
mandou chamar nós cinco. Nos levou para uma sala e disse para a gente que sabia 
que nós éramos inimigas perigosas mas que ele tinha que nos confessar que ele nos 
admirava muito. Que queria ter sob seu comando cinco homens com a fibra de nós 
cinco porque ele tinha que admitir que era muito difícil ter pessoas com aquela 
fibra.”89

 

A perspectiva mudara, mas o cerne do discurso dominante mantinha-se o mesmo: 

aquelas mulheres eram admiráveis, mas constituíam exceção, pois o coronel, mesmo 

querendo elementos com aquela fibra, continuava insistindo em ter homens sob seu 

comando. 

Os relatos dessas mulheres evidenciam que a maternidade, ao invés de torná-las 

mais frágeis, mais vulneráveis, ajudou-as a construir uma trincheira de resistência. Isso 

fica patente na fala de Eleonora, ao afirmar: 

“Ali, eu tive, de pronto, a percepção de que jamais esqueceria aquilo e não 
deixaria que ninguém esquecesse e cuidaria da minha filha para o resto da vida 
para que ela transformasse aquele sofrimento numa outra coisa.”  

 

Também fica evidente na constatação de Gilse: 

 

88 JOFFILY, Mariana. Op. cit., p. 26. 
89 Idem. Ibidem, p. 32. 
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“Então, pensei: quer saber de um caso, eu vou ter que agüentar. Não vou falar! 
E tenho que me preparar para vê-la morrer ou ficar aleijada na minha frente. 
Porque se eu falar para salvá-la, primeiro não garanto salvar, porque eles podem 
matar do mesmo jeito, e também não garanto que eles vão me soltar, nem soltá-la. 
Porque nisso eles mentem, sempre. Então, para começar, não é garantido que 
fiquemos livres. Segundo: se eu falar, vão ser presas outras pessoas e vou ser 
responsável pelo que suceder a elas. Isso vai ser um peso que praticamente 
inviabiliza a minha vida. Não sei como é que vou conseguir viver com isso na 
cabeça. E acho que o próprio amor que eu tenho por ela faz com que ela seja para 
mim a representante mais próxima de todo o povo, que eu amo. E não posso 
desvincular o amor que tenho por ela do amor que todos os brasileiros têm direito 
de ter por seus filhos e que hoje não têm condições de dar a eles uma vida melhor. 
Tomei a decisão: não vou falar!” 

 

O fato é que, naquele ambiente de aniquilação e morte, elas transformaram a dor 

em resistência e fizeram valer a força da vida, como diz Amélia:  

“Quando eu vejo o Joca vivo, eu não acredito! Que força da vida, não tenho explicação.” 

As mulheres na luta armada 

 

As mulheres foram incorporadas às organizações de esquerda, tanto no campo 

como nas cidades, embora o número de militantes do sexo masculino fosse muito maior. 

Não existe um levantamento completo do número real de militantes dessas organizações 

armadas. Pesquisa de Marcelo Ridenti90 mostra que, a partir dos processos judiciais, no 

total de 4.121 processados das esquerdas, 3.463 eram homens (84%). Esses dados não 

fornecem um retrato da participação feminina, sobretudo levando-se em conta que elas 

trabalharam muito nos bastidores. Mas evidencia que organizações relutaram em 

envolvê-las de forma direta em ações de ponta, sobretudo armadas. Na grande maioria 

 

90 RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo: Editora Unesp,1993. p. 
197. 
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dos grupos armados urbanos, o número de mulheres denunciadas ficou entre 15% e 

20% do total. 

A falta de compreensão das enormes mudanças ocorridas nas relações de gênero foi 

importante. O relacionamento distante dessas organizações com os vários segmentos 

sociais, em virtude do constante esquema repressivo, contribuiu para que tivessem 

dificuldades de enxergar a ampliação das atividades femininas. De fato, as mudanças 

sociais eram pouco percebidas por essas organizações que, na clandestinidade forçada 

pela repressão, ainda defendiam idéias conservadoras a respeito das mulheres e também 

dos comportamentos sociais. Ao distanciarem-se da família e das formas de 

relacionamento entre as pessoas, particularmente entre homens e mulheres, essas 

organizações desconsideraram a aquisição acelerada de novos hábitos e costumes, 

resultado das transformações econômicas numa época em que a mulher devia ter uma 

nova atuação na chefia da família e na competição no mercado de trabalho. 

A inclusão de mulheres na luta armada foi resultado da exigência das próprias 

mulheres que, já naquela ocasião, travavam intensos debates sobre o seu ingresso nessas 

organizações de esquerda.  

Ao participar da luta armada de 1969 até 1974, as mulheres puderam sentir as 

discriminações por parte de seus próprios companheiros, tanto pela superproteção, como 

pela subestimação de sua capacidade física e intelectual. Nas estratégias militares, 

coube às mulheres executar as tarefas de observação, levantamento e informações e 

preparação do apoio logístico. O comando, porém, ficou a cargo dos homens. Só 

excepcionalmente ele coube a uma ou outra mulher. 

Guiomar Lopes fala sobre a dificuldade da participação de mulheres na linha de 

frente das ações armadas. 
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“Era um grande debate se as mulheres participavam ou não das ações 
armadas. Mas o que era mais triste é que a coisa não era explicitada, ficava 
embaixo, isso era camuflado, nunca os homens assumiram essa discussão. 

Quando caiu a direção do Grupo de Trabalho Armado, eu assumi o controle e 
fiquei coordenando o GTA. De início, alguns companheiros não se sentiram à 
vontade de participar de um comando armado dirigido por uma mulher... 

Eu discutia muito com eles, quando ocorriam essas situações... eles recuavam, 
eles diziam que não era isso... Mas essa questão da mulher é complicada, eu discuti 
até com o ‘Velho’.91 Ele era uma figura curiosa, ele achava que a mulher tinha que 
estar protegida. Ele vivia em dois mundos, um mundo em que se tinha que proteger 
a mulher, e outro, em que a mulher tinha que estar em pé de igualdade com o 
homem.” 

 

As mulheres não precisavam se vestir como homens para ir à guerra, como fez a 

baiana Maria Quitéria, na guerra da Independência. Mas, em geral, os comandantes 

esperavam que as guerrilheiras se comportassem como homens. 

Algumas guerrilheiras, por outro lado, tentaram se aproximar do modelo masculino. 

Acreditavam que, dessa forma, seu desempenho seria melhor nas ações militares. Fala 

Guiomar: 

“A gente discutia, mas eles davam um jeito e acabavam se retirando da 
discussão. Eu cheguei lá (na direção), porque eu fazia muito esforço para me 
igualar a eles... Eu tinha muita consciência dessa desigualdade (entre homens e 
mulheres, na estrutura da organização), isso sempre me marcou muito. As 
mulheres... talvez seja essa a grande questão, essa diferença – elas acabaram vindo 
pouco para as ações de frente.” 

 

Em alguns casos raros, as mulheres disseram não sofrer discriminações. Foi o caso, 

por exemplo, de Dulce Maia. Provavelmente, porque ela, proveniente de família com 

dinheiro e pertencente a uma elite intelectual, exercia um verdadeiro fascínio sobre seus 

companheiros de VPR, como ela relata: 

“Eu fui uma mulher muito privilegiada. Tive carta (de motorista) aos 17 anos, 
fui uma das primeiras a usar minissaia. Isso, hoje, é uma bobagem, mas, na época, 
era avanço. Eu fazia tudo tão naturalmente, que não me dava conta. Fui muito 

 

91 Joaquim Câmara Ferreira, conhecido como ‘O Velho’, era dirigente da Aliança Libertadora 
Nacional. 



 142

mimada pelos companheiros. Eu era muito jovem, eu era uma mulher que vinha 
de outro meio, eu era uma pessoa de proa do movimento cultural dos anos 1960, 
fui do teatro Oficina, fui muita amiga da Lina Bo Bardi. Ela abriu a casa dela para 
reuniões com Marighela e Lamarca, nós fazíamos reuniões no Museu de Arte de 
SP. Fiz muita reunião no teatro Maria Dela Costa , até hoje é muito minha amiga.  

Devido a tudo isso, os militantes com quem eu estava militando, na VPR, 
ficavam muito impressionados, porque eu agia muito, conseguia coisas. Nesse 
sentido, não teve dificuldade de ser mulher, eles me respeitavam muito.”. 

 

Mas houve aquelas que aprenderam que deviam afirmar a diferença e buscar novas 

formas de vida e de fazer política. A experiência guerrilheira do Araguaia, dirigida pelo 

PCdoB, parece apontado novos rumos, nesse sentido. Quantitativamente, a proporção 

feminina ficou dentro da média das demais organizações que realizaram ações armadas: 

dos 69 guerrilheiros contabilizados, 12 eram mulheres (17%). Infelizmente, quase não 

houve sobreviventes. Mas, a ex-guerrilheira Criméia faz um relato muito interessante 

sobre as mudanças operadas nos corações e mentes dos guerrilheiros, homens e 

mulheres. 

Fala Criméia: 

“No Araguaia, as mulheres se destacaram. Digo que estiveram quase em pé de 
igualdade com os homens, porque devido à tradição e à educação eles estavam 
mais preparados para o trabalho pesado. As mulheres enfrentaram o fato de não 
terem experiência anterior. A vida ali exigia muito trabalho físico. 

As mulheres aprenderam a participar de todos os trabalhos: derrubada, plantio, 
transporte de carga em lombo de burro, em canoa, na caça e na sobrevivência na 
mata. No início, o machado pesava muito na mão. Mas, aprendemos. E também 
nos tornamos hábeis no uso do facão, instrumento que lá serve para tudo. 
Aprendemos a usar a espingarda, caçávamos e pescávamos.” 
 

Segundo a ex-guerrilheira, a vida na região da guerrilha, antes e depois de 

declarada a guerra, contribuiu para alterar os comportamentos e as concepções no que 

dizia respeito à divisão sexual de tarefas, seja no locus, por assim dizer, doméstico, seja 

nas tarefas de preparação da luta. Fala Criméia:  

“As atividades domésticas, embora mais pesadas, eram diferentes. Boa parte 
de nossa vida era nômade, ainda mais quando começou a guerra. As tarefas todas 
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eram assumidas coletivamente em rodízio, por homens e mulheres, desde cozinhar, 
rachar lenha, quebrar castanha, pilar o arroz. A produção de alimentos era uma 
tarefa coletiva E não existia nenhuma tarefa (exclusivamente) feminina. Cada um 
lavava e costurava sua roupa. Isso ocorria mesmo entre os casais. 

Na cabeça de alguns companheiros, existia subjetivamente a atitude de 
diferença entre homem e mulher. Mas, a prática das mulheres lá não permitiu que 
isso se concretizasse em divisão de tarefas ‘“masculinas’ e ‘femininas’. De certo 
modo, a situação favorecia isso, porque lá iam aprender tanto o trabalho doméstico 
como a viver na mata, combater. Houve mudanças no estilo de vida de todos. No 
início, alguns homens diziam: ‘não sei cozinhar´. Então, dava-se atenção maior a 
eles para aprenderem o que não sabiam fazer. E iam cozinhar. 

Muitas mulheres se destacaram. Como Sônia, pela resistência física incomum, 
fazendo derrubada com o machado. Como Helenira, destacada combatente, como 
Dina, que se destacou militarmente e tinha grande pontaria.” 

 

Isso não significa que todos os entraves à plena participação feminina, sobretudo 

nos postos de direção, tivessem sido superados. Continua Criméia: 

“No entanto, pelo fato de ser mulher, sofri algumas discriminações. Na 
maioria das vezes, não eram explícitas. Eram discriminações que se manifestavam 
pela superproteção e, outras vezes, pela subestimação. Como fui a primeira mulher 
jovem a chegar à região, os companheiros diziam: depende de seu desempenho a 
vinda de outras companheiras. Obviamente, isso não foi colocado ao primeiro 
companheiro jovem que lá chegou!”  

 

A maternidade ainda era vista como um entrave para a participação na guerrilha. 

Evidentemente, ter filhos num front armado oferece inúmeras dificuldades objetivas. E 

não houve espaço para a experiência, como destaca ainda Criméia: 

“A experiência também não foi completa. Não havia, por exemplo, nenhum 
casal com filho. Naquelas condições, certamente, a maternidade iria complicar as 
coisas para as mulheres.” 

 

Criméia foi solteira para o Araguaia. Lá conheceu André Grabois, filhos de 

Maurício Grabois, dirigente do PCdoB, e casaram-se. 

“Foi um casamento consensual, diz ela. Você me pergunta se houve namoro. 
Direi que não se entende por namoro uma aproximação vagarosa. Nos 
conhecemos, nos gostamos e pronto. Na guerra, o amor anda mais rápido.” 
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Durante todo o tempo, Criméia trabalhou como enfermeira, atendendo à população 

local e os companheiros. Participou da resistência à primeira campanha de cerco das 

Forças Armadas. Entre a primeira e a segunda campanhas, ficou grávida. E foi atacada 

por malária. Decidiu-se que deveria sair da zona guerrilheira. No sul, foi presa e 

torturada, em estado gravídico. Ameaçaram matar seu filho. Ele nasceu na prisão. O pai, 

André, comandante militar do Destacamento A, foi assassinado no Araguaia. Ele tinha 

27 anos e estava na região desde 1967. 

Criméia avalia que a experiência do Araguaia alterou também a percepção da 

população local quanto às relações de gênero: 

“A população local, principalmente depois dos combates, via muito bem a 
mulher estar em igualdade e até em posição hierarquicamente superior à dos 
homens.”  

 

A população expressava este apoio tendo uma admiração sem limites pelas 

guerrilheiras. Algumas delas, como Dina, viraram mito na região.  

Segundo Criméia, mesmo as diferenças biológicas, que poderiam dificultar a 

atividade das mulheres, perderam relevância: 

“Quanto aos problemas como o da menstruação, posso dizer que isso jamais 
nos impediu de trabalhar, caminhar, combater. Quem ia se preocupar com cólica 
menstrual, quando a malária nos atacava duramente, provocando febre de 40 
graus.” 

 

Além disso, a experiência de participação na luta armada, sem dúvida, mostrou 

que é possível construir relações de gênero com base numa visão de equidade entre 

homens e mulheres: 

“A nossa experiência mostrou que a mulher é capaz de assumir todas as 
tarefas da guerrilha, inclusive de direção, como foi o caso da Dina. Nossa 
experiência mostrou, também, que essa igualdade entre o homem e a mulher é 
possível a curto prazo, bastando que mudem as relações sociais. É claro que isso se 
deu entre combatentes, com consciência política e posições definidas. Mas lá se 
pôde viver um pouco uma experiência socialista. Não estávamos presos à produção 
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capitalista. A divisão de trabalho capitalista não intervinha no nosso dia-a-dia, 
permitindo essa liberdade.” 

 

Além disso, a experiência de participação, na luta armada, sem dúvida, mostrou que 

é possível construir relações de gênero com mais equidade. 
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CAPÍTULO 7 

 
Algumas reflexões à guisa de conclusão 

 
Para nós, que sobrevivemos,  

a esperança não pode morrer. 
Carmela Pezzuti 

 

Meu objetivo, neste trabalho, foi dar visibilidade às formas de participação 

feminina na resistência à ditadura militar. Fazer um resgate de histórias que a História 

oficial não conta. E dar voz às mulheres para que, além de relatar suas trajetórias, 

falassem de seus sonhos, medos, projetos e perspectivas. 

Ao longo do percurso, fui-me dando conta de que, ao dar voz às mulheres, 

contribuímos para que, ao analisar suas histórias de vida, estas mulheres tomassem 

consciência do papel que desempenharam, avaliassem suas dificuldades, revezes, 

conquistas, num processo de empoderamento. Ou seja, ao irem refletindo sobre sua 

atuação, tornavam-se ‘senhoras’ de sua trajetória. Como afirmou Dodora:  

 
“Nossa vida é como uma história bonita, que um antigo companheiro de Ação 

Popular, o Carlos Azevedo, conta. Ele disse que, no inferno de Dante, o Diógenes 
entrava com uma lâmpada iluminando os que vinham atrás. Então, eu vejo a minha 
vida pessoal como alguma coisa que eu fui tateando, no caminho, por si, 
iluminando as pessoas que vinham atrás”.  

 

As experiências foram diferenciadas, portanto, as avaliações estão longe de serem 

unânimes. Não obtive respostas e sim mais perguntas. Porém, são indagações que 

contribuem para aprofundar e desenvolver a reflexão sobre as relações de gênero em 

nosso país e levantam pistas no sentido de, pelo menos, buscar reduzir as desigualdades 
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entre homens e mulheres, inclusive pela construção de novas posturas éticas. Neste 

sentido, algumas questões se destacam. 

Uma delas diz respeito ao custo dessa experiência para essas mulheres. Não só as 

militantes ingressaram na luta em condições adversas, como sua participação na 

resistência à ditadura militar custou-lhes, sem dúvida, um alto preço.  

A culpa, seja pelos sofrimentos que filhos e familiares passaram, e mesmo por não 

terem tido um papel de maior destaque na luta, parece ser uma constante dentre as 

mulheres. Sandra Brisolla fala a respeito: 

“A socialização da gente é feita para assumir papéis secundários. Como a 
gente é socializada para isso, você não luta muito pelos papéis principais, e, quando 
não consegue, acaba se culpando. Quando a gente tem que se dividir para cumprir 
vários papéis, a gente não faz isso direito e acaba se culpando por não desempenhar 
bem todos os papéis. 

Em vez de sair do país, eu poderia ter entrado na clandestinidade, eu nunca 
tive coragem de entrar na clandestinidade. Mas, eu tinha medo. Às vezes, eu 
entrava nas ações armadas não diretamente, mas na preparação. Uma das coisas 
que eu conversava com a Regina92: se quando a gente fosse presa, será que a gente 
fala ou não? Eu nunca passei por uma situação dessa, porque nunca fui torturada, 
mas era uma coisa que me preocupava muito.” 

 

A violência do Estado abateu-se de forma diferenciada sobre homens e mulheres, 

explorando as desigualdades já existentes nas relações de gênero e, neste sentido, 

criando dificuldades ainda maiores para as militantes.Trata-se de corpos diferentes, com 

histórias diferentes, que estão sendo expostos à tortura. O corpo feminino, como diz 

Eleonora, tem uma fala, tem um tempo, tempo da reprodução, tempo da sensibilidade. 

No corpo da mulher, tem a dimensão do privado, do doméstico, mais do que no corpo 

do homem, já que homem é o público, é o da produção, o da rua, o do mundo, e é o da 

guerra. Fala Eleonora: 

 

92 Regina Marcondes Pinto, esposa de Emir Sader, desapareceu na Argentina.  
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“Como o estado agride os dois corpos é diferente, ele desconstrói e destrói; até 
subjetivamente é de forma diferente. Na mulher, a violência incide na maternidade, 
na sexualidade, na casa, no confinamento do espaço doméstico, na dificuldade que 
as mulheres encontram para serem elas próprias no vestir, no andar, no viver 
sozinha, no sentar no bar sozinha, no fazer política. O homem é da rua. As 
mulheres, têm dificuldades maiores para se inserir nos vários mundos políticos, nos 
vários espaços.” 

 

Para Eleonora, repensar a sexualidade e a maternidade, depois da experiência da 

tortura, foi um processo doloroso. 

“Lembro que a primeira vez que eu tive a primeira relação sexual, depois da 
tortura, depois que eu saí da cadeia, quando meu ex-marido saiu. Foi uma dor tão 
grande, tão grande, que eu chorava. Nem quando tive a minha primeira relação no 
começo da minha vida, tive uma dor assim. Não só porque estava com a vagina 
queimada, porque não tive tratamento, mas, também, porque, simbolicamente, 
naquele lugar onde eu tive muito prazer antes de ser presa, tive também muita 
violação. E ainda bem que foi com o mesmo homem, que teve uma sensibilidade 
comigo, porque viveu tudo isso.” 

 

Para quase todas as entrevistadas, a consciência da sua dominação-exploração, 

enquanto categoria de gênero, parece ter sofrido um, brusco ‘amadurecimento’, 

sobretudo em situações extremas. Algumas, como Eleonora, se ‘descobriram 

feministas’ na prisão e na tortura. Foi em situações assim que deram-se conta de que 

não tinham os mesmos direitos que os homens, na sociedade como um todo e, inclusive, 

no seio das organizações em que atuavam. Amélia relata que, ainda na prisão, em 1973, 

gritou bem alto de sua cela: “Viva o Dia Internacional da Mulher”. Era o 8 de março. Os 

demais presos se entreolharam: ninguém sabia! Fala Amélia: 

“Foi no presídio que fiz uma reflexão feminista. Passamos tudo isso que 
passamos e, hoje, eu olho e vejo que a história de cada uma de nós é cruel. Qual 
mulher que foi bem sucedida? E as (poucas) que são bem sucedidas estão se 
segurando a duras penas. E são bem sucedidas em termos, porque, comparadas 
com os homens não tem nenhuma. Os ex-presos, não todos, mas muitos, hoje, são 
deputados, são pessoas importantes. Tem ministro, deputado, tiveram ascensão 
social. A sociedade é machista mesmo, existe uma falta de reconhecimento, tudo o 
que fizemos parece menor. Isso inclusive na esquerda.” 
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A clandestinidade também deixou muitas marcas. Dentre elas, segundo as 

entrevistadas, uma defasagem na vida profissional, dificuldades de relacionamento com 

as famílias, problemas de identidade. Como as mulheres ficavam mais reclusas que os 

homens, foram elas que também vivenciaram estes problemas com mais intensidade. A 

principal marca do clandestino, segundo Dodora, é ser uma pessoa que tem de negociar 

consigo próprio, o tempo todo. Ele é uma pessoa que tem uma falsa liberdade. Está 

dentro do próprio país, continua falando a língua, o céu que o abriga é o mesmo das 

pessoas que ele conhece, só que não se pode ligar para as pessoas, falar com elas, dizer 

para as pessoas quem é. Essa negociação para a sobrevivência deixa um buraco. Porque 

o(a) clandestino(a) passa a vida sem fazer as tramas, os laços de sustentação familiar, de 

amizade, profissionais, que sustentam as pessoas. Fala Dodora: 

“Você perde todos os laços. É uma marca cívica do submetimento a uma lei 
assassina dos militares. Quando nós saímos da clandestinidade, nós éramos 
praticamente ninguém, as pessoas não nos conheciam profissionalmente, a minha 
família não me conhecia. Eu acho que esse preço da perda do lugar pessoal na 
família, na sociedade e na cultura, ele é irresgatável.” 

 

Os longos silêncios da clandestinidade criaram hiatos difíceis de transpor. Muitos 

casamentos se desfizeram. Os homens, em sua maioria, conseguiram estabelecer novas 

relações. As mulheres tiveram mais dificuldades de restabelecer laços conjugais. Em 

geral, ficaram sozinhas, com a guarda dos filhos, tendo, literalmente, que reconstruir 

suas vidas. Fala, ainda, Dodora: 

“Do ponto de vista pessoal da nossa família, eu, o Aldo e os filhos, foi um 
custo impagável. Acho que o tempo todo em que estivemos casados, nós vivemos 
clandestinos ou no exílio; pouco tempo depois do resgate, da Anistia, nós 
acabamos nos separando, não tivemos tempo de processar nossa vida pessoal como 
casal, como tal, como mãe, porque nós tínhamos um inimigo aqui absoluto, que era 
a ditadura, então nós não tínhamos esse tempo para a família e entre nós. Então, eu 
acho que tem um custo que não tem preço.  
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O exílio também deixou suas marcas, Tereza, Loreta, Sandra e Leda passaram pela 

experiência do golpe do Chile. Tereza teve a experiência de sofrer um aborto sozinha, 

num quarto de hotel. Sandra e Leda assistiram a todas as barbáries do golpe, como 

violações de mulheres, espancamentos nas ruas e, inclusive, assassinatos em massa, 

com helicópteros cheios de militares metralhando uma multidão a pé. Ao mesmo tempo, 

vivenciaram novas formas de solidariedade, como relata Nice, que foi visitar a filha no 

Chile, ao falar da rede de solidariedade criada em defesa dos perseguidos políticos: 

“nunca tinha vivido uma coisa tão intensa nem tanto medo, nem tanta coragem, nem 

tanta solidariedade, foi muita emoção”. 

Na Suécia, para onde foi depois do Chile, Leda conheceu também o movimento de 

mulheres e novas perspectivas nas relações de gênero. Fala Leda: 

“Eu sempre levei muito a sério essa coisa de ver o outro, foi o que me ajudou 
ao longo do tempo. A opção política era por causa da ética. A opção política vem 
da postura ética de não aceitar certas coisas... Foi que me abriu muitos caminhos. 
Na Suécia foi bom e a gente aprendeu muita coisa, aprendeu democracia social, 
direitos sociais, ninguém sabia o que era. Foi muito interessante, lá você não 
precisa ir atrás dos seus direitos, eles vêm até você. Se isso tudo existe, é porque 
outros conquistaram antes. Essa noção a gente aprendeu muito lá, entre o Chile e a 
Suécia houve um aprendizado muito intenso.” 
 

 

Os conflitos e contradições prosseguem no processo de readaptação à vida 

‘normal’, depois da anistia. A participação na resistência contribuiu para algumas delas 

adquirirem uma consciência da dominação-exploração da mulher. Em alguns casos, os 

homens também avançaram, nesse sentido. Mas, em geral, as relações de gênero 

continuaram adversas para as mulheres, como mostra Sandra: 

“Depois que vim para cá, comecei a trabalhar aqui num projeto. Quando 
acabou esse projeto, estava fazendo o doutorado e fiquei sem emprego. Arrumei 
aula em Marília, tinha que viajar 7 horas de ida e volta toda a semana, tinha os 
filhos bem pequenos. Tive uma briga séria com meu marido, ele não queria que eu 
assumisse e eu não queria ficar sem trabalhar, porque o relacionamento nosso 
piorava muito. Era muito complicado, eu tinha que ter o meu trabalho e assumi, 



 151

mesmo com ele contra. Me sentia muito culpada em deixar os meninos com ele, 
enquanto ia trabalhar. Voltava e tentava compensar me dedicando muito às 
crianças. Ele me cobrava muito do governo da casa, das condições da casa. A gente 
é muito cobrada e não cobra de volta. (...) É uma atitude que a mulher assume pelo 
fato de ela ter uma posição dependente na sociedade. Ou a mulher se revolta, 
assumindo uma posição mais agressiva; as pessoas cobram, porque não é uma 
atitude feminina.” 

 

Tanto pelas marcas positivas, quanto pelas negativas, as mulheres entrevistadas 

para este trabalho consideram não ser possível esquecer. Como afirma Carmela Pezzuti, 

“para nós, que sobrevivemos, a esperança não pode morrer”. Mais do que isso, é preciso 

tirar ensinamentos desta experiência, como diz Loreta: 

“Você me pergunta sobre o ‘day after’, como foi o processo de recomposição 
e enfrentamento da vida. Na prisão, a luta é contra o terror e o medo, que tentam 
nos impingir para nos derrotar. Cá fora, a ameaça permanente de subjugação 
ideológica coloca em pauta outras lutas, no plano teórico e prático, no plano da 
subjetividade e da escolha. 

Marcas d’alma? Sim. Sobretudo a marca da memória, enraizada e sempre 
reconstruída. Não quero apagar a lembrança, não quero esquecer. Isto me 
fortalece e me impele a prosseguir na luta contra toda opressão. Para que não exista 
tortura – nunca mais!” 
 
 

E também é preciso deixar claro que elas deixaram suas marcas na história, como diz 

Nice: 

“Não me arrependo, tive muito mais esperança do que tenho hoje, ainda 
acredito na história. Ainda acredito nisso, num mundo melhor, no socialismo ou 
nome que a gente queira dar. Estamos nessa virada para a direita, mas a história é 
longa e o nosso tempo é curto. Acredito no homem também. Acho importante 
relembrar esse tempo porque aconteceu. Não sei até que ponto valeu a luta em 
termos históricos, mas foi o que aconteceu.” 

 

E como destaca, ainda, Guiomar: 

“A marca boa que é a ligação, que eu costumo dizer que jamais a gente vai 
conseguir reproduzir, nos momentos difíceis, nos momentos-limite, você tem 
ligação de vida e morte com cada um daqueles companheiros e uma paixão brutal 
por eles, era um amor terrível e era vice-versa.” 
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Muitas mulheres que retornaram do exílio deram uma contribuição significativa 

para o movimento feminista e de mulheres em curso no Brasil, trazendo a experiência, 

que viveram em outros países. Fala Leda:  

“Era bastante interessante, a gente pegou numa fase anterior, em outros 
lugares era muito forte, não era tão radical como esse politicamente correto de 
hoje. Era um movimento de ampliação, dentro do movimento de mulheres tinha 
coisa do direito dos homens para participar da maternidade, quando conseguiram a 
lei para compartir. Foi uma discussão extremamente intensa sobre as relações de 
gênero, mas também numa ótica de melhorar a condição de vida dos homens e das 
mulheres, de construir uma nova identidade, de ter uma outra relação com os 
filhos.” 

 

Isso não significa que não houvesse produção teórica de mulheres, no nosso país. 

Podemos citar, entre outras, Saffioti, com seu livro pioneiro ‘A mulher na sociedade de 

classe, mito e realidade’. Entretanto, a experiência concreta vivida pelas mulheres 

exiladas em países mais desenvolvidos, onde as relações de gênero se realizavam de 

forma diferente, também contribuiu para o amadurecimento do movimento feminista e 

de mulheres no Brasil. 

Gilse vai mais além, ao pensar na construção de um futuro melhor, construído a 

partir da trajetória dessas mulheres e de todos os combatentes, apesar dos sofrimentos: 

“Nessa luta toda com todas as peripécias, continuo afirmando o mesmo que eu 
sempre afirmei, e que acho que é muito importante passar para todo mundo, para os 
trabalhadores. A convicção em mim é muito profunda de que a esperança deve ser 
mantida, porque é necessário e possível mudar. Tenho certeza de que o futuro vai 
ser outro. Eu posso não ver pessoalmente. Mas, tenho certeza de que vou ver pelos 
olhos, talvez, das minhas netas, dos meus netos, das netas das minhas amigas, dos 
meus amigos, eu vou estar vendo de alguma forma...!” 

 

Trata-se, portanto, da proposta de construção de uma postura ética em defesa das 

classes exploradas, que promova o bem-estar e a liberdade, que seja anti-racista e 

defenda a equidade de gênero. Nesta época – nas palavras de Gilse, “de desencanto, de 

desesperança, de massacre e de crise” –, essas mulheres consideram vital não perder a 
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esperança. E, a partir da experiência de suas trajetórias, consideram que não é simples 

nem fácil, mas é preciso recriar valores e reconstruir esperanças, com vistas à 

construção de um mundo melhor. As pistas estão colocadas. Porém, como dizia Fausto, 

personagem de Goethe, cinza é a teoria, mas verde e frondosa é a árvore da vida... 
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ANEXO 

Informações sobre as mulheres referidas no texto 

 

I - Entrevistadas para este trabalho 

Dulce Maia 

Nasceu em São Paulo, SP, em 1938, em família de intelectuais de esquerda de renome. 

Atuou em teatro e foi produtora artística. Começou a vida militante muito jovem. 

Ingressou no PCB aos 22 anos. Descontente com a linha seguida pelo partido, foi uma 

das fundadoras da Vanguarda Popular Revolucionária e membro de sua direção. 

Participou de assaltos a banco e atentados a bomba. Foi uma das primeiras mulheres a 

pegar em armas. Vive hoje Cunha (SP), envolvida em projetos sociais. 

 

Ediria Amazonas 

Nasceu em Salvador, Bahia. Ingressou no PCdoB pela mão de Mário Alves, no final de 

década de 1940. Esposa do ex-dirigente comunista João Amazonas, é artista plástica, 

pintora e gravadora. Realizou recentemente exposição no Parlatino. 

 

Eleonora Menicucci de Oliveira (Leo) 

Nasceu em Lavras, Minas Gerais. Foi militante do movimento estudantil e membro da 
primeira diretoria da UNE de Minas Gerais. Ingressou na POLOP (Política Operária) e 

depois no POC (Partido Operário Comunista). Foi presa e torturada no início da década 

de 1970. Militante feminista de primeira hora é socióloga, doutora e livre-docente em 

Ciências Sociais e professora da disciplina de Ciências Humanas em Saúde da 

Universidade Federal de São Paulo.  

 

Eunice Gitahy (Nice) 

Nasceu em São Paulo, SP, em 14 de março de 1928. Mãe de Leda Gitahy, é dona de 

casa, mas sempre foi uma mulher politizada e antenada com a realidade. Como diz ela, 

interessada em conhecer o mundo em que vivemos e saber o porquê das coisas. Casada 

com o engenheiro civil Heraldo Gitahy, teve 5 filhos. Atuou na luta pela anistia e pelas 
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diretas, mas sem vinculação partidária. Hoje, viúva, reside em São Paulo e continua a 

ser uma mulher participante e bem informada.  

 

Guiomar Lopes 

Nasceu em São Paulo, SP, em 2 de junho de 1944, em família de classe média. De 

esquerda, simpatizante do PCB. Foi dirigente da União Estadual dos Estudantes na 

gestão de José Dirceu, responsável pelas chamadas “faculdades isoladas”. Membro da 

direção da ALN (Aliança Libertadora Nacional), foi responsável por um Grupo Tático 

Armado que organizou diversas ações como assalto a bancos e a tomada da Rádio 

Nacional. Médica, é docente da Universidade Federal de São Paulo. 

 

Leda Gitahy 

Nasceu em São Paulo, SP, em 26 de junho de 1949. Militante do movimento estudantil, 

exilou-se no Chile em 1969 juntamente com o marido, Bernardino Figueiredo, dirigente 

da União Estadual dos Estudantes, UEE. No Chile foi militante do Partido Socialista. 

Após o golpe militar (setembro de 1973) exilou-se na Suécia até a anistia. É socióloga, 

doutora pela UNICAMP e professora do Instituto de Geociências da mesma 

universidade. 

 

Loreta Kiepfer Valadares 

Nasceu em 1º de maio de 1943, em Porto Alegre, RGS. Foi para Salvador, Bahia, em 

1949, por motivo de transferência do pai. Advogada, foi militante da Ação Popular. 

Ingressou no PCdoB em 1973. Foi professora de Ciência Política na Universidade 

Federal da Bahia, até se aposentar. Loreta faleceu em 25 de novembro de 2005 após 

cirurgia de transplante cardíaco que foi obrigada a fazer em decorrência de grave 

doença cardíaca que reduzia em 40% sua capacidade respiratória, sem dúvida agravada 

pelos suplícios sofridos. 

 

Maria Amélia de Almeida Teles (Amelinha) 

Nasceu em 06 de outubro de 1944 em Contagem, Minas Gerais. O pai era estivador, 

mas ela nasceu bem longe da estiva. Aos quatro meses foi para Santos, onde ele 

trabalhava. Depois ele foi trabalhar em Belo Horizonte como ferroviário levando a 

família. Amélia ingressou oficialmente no PCdoB aos 15 anos de idade.  Foi presa em 



 165

São Paulo em dezembro de 1972 juntamente com o marido, César Teles, e o dirigente 

comunista Carlos Danieli. Fundadora da União de Mulheres de São Paulo, Amélia é 

militante feminista. 

 

Maria Auxiliadora Arantes (Dodora) 

Nasceu em Belo Horizonte, MG, em 1941. em Foi dirigente estudantil dentro dos 

movimentos da igreja católica. Foi fundadora da Ação Popular em Minas Gerais. 

Ingressou no PCdoB no período da incorporação da AP pelo partido, no início da 

década de 1970. Foi exilada no Uruguai e presa algumas vezes, antes do AI-5. É 

psicóloga e psicanalista, diretora e docente do Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo. 

 

Maria Liège dos Santos Rocha (Liege) 

Nasceu em Teresina, Piauí. O pai era bancário e a mãe filha de latifundiário. Viveu em 

Salvador, Bahia, onde foi militante do movimento estudantil. Foi presa em Ibiúna, no 

Congresso da UNE. Ingressou na Ação Popular durante a militância estudantil e depois 

no PCdoB, em 1972. É bibliotecária. Militante feminista, foi uma das fundadoras da 

União Brasileira de Mulheres, da qual foi coordenadora nacional. Atualmente é 

assessora da ministra Nilcéa Freire. 

 

Sandra de N. Brisolla 

Nasceu em São Paulo, SP, de uma família que teve sempre a preocupação com a justiça 

social. Os pais foram militantes. Começou a militar no PCB aos 15 anos. Em 67-68 

engajou-se na ALN e sua casa de praia foi transformada em aparelho da organização, 

onde foram presos Paulo de Tarso e Jonas. Procurada pela polícia, exilou-se no Chile, 

onde ficou até o golpe de setembro de 1973. Foi então para o Panamá e depois para a 

Argentina. Voltou ao Brasil após a anistia. Socióloga, é atualmente professora do 

Departamento de Geociências da Unicamp. 

 

Telma Lucena 

Nasceu em 10 de outubro de 1966 em São Paulo, SP.  É professora de espanhol e 

português e tradutora. Aos 3 anos de idade presenciou o assassinato do pai e viu a mãe 

ser espancada. Viveu no exílio em Cuba por mais de 10 anos. Filha de Damaris Lucena. 

Esta última, nascida em Codó, no Maranhão. De família simples, Damaris exerceu 
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várias funções, foi operária têxtil e trabalhou inclusive como empregada doméstica. 

Veio para São Paulo com o marido Antonio Raymundo Lucena, conhecido como 

“doutor”. Filiou-se ao PCB e mais tarde à VPR. Presa na Praia Grande em 20 de 

fevereiro de 1970, quando o marido foi assassinado pela policia. Brutalmente torturada 

foi trocada pelo cônsul japonês em São Paulo, Nobuo Okuchi e banida para Cuba, onde 

viveu mais de 10 anos. Hoje vive em Vinhedo, SP, e tem sérios problemas de saúde em 

decorrência da tortura. 

 

Tereza Costa Rego 

Nasceu em Recife, Pernambuco em 1929. Artista plástica e historiadora foi, segundo ela 

mesma, “menina rica, de família tradicional da aristocracia rural pernambucana 

decadente”. Fez o curso de belas artes e nunca deixou de pintar apesar da repressão 

familiar. Casou-se com um juiz do tribunal de trabalho e teve duas filhas. Divorciou-se 

e em 1964, em pleno golpe, casou-se com Diógenes Arruda Câmara, dirigente do 

PCdoB. Transformou-se na companheira Joana e foi para São Paulo, onde fez 

graduação em História, na USP. Fez mestrado enquanto Arruda estava na prisão. No 

exílio, em Paris, fez doutorado na Sorbonne. Votou ao Brasil em 1979. Tereza radicou-

se em Olinda, onde é pintora reconhecida, com diversos prêmios nacionais e 

internacionais. 

 

 

II - Dados sobre mulheres cujos depoimentos foram utilizados 

 

Gilse Cosenza 

Nasceu em Paraguassu, Minas Gerais. Personagem do livro As Moças de Minas, de Luis 

Manfredini, editado pela Alfa Ômega, Gilse Cosenza iniciou na década de 1960 sua 

militância na Juventude Universitária Católica e elegeu-se vice-presidente do Diretório 

Central dos Estudantes da PUC de Minas Gerais. Estudante do curso de Assistência 

Social, ela fazia parte da organização Ação Popular (AP), posteriormente incorporada 

ao PCdoB. Foi presa e torturada juntamente com Loreta Valadares e outras militantes. 

Depois da anistia foi presidente do Partido no Ceará. Gilse é atualmente presidente do 

Diretório Municipal do PCdoB em Belo Horizonte, MG. 
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 Criméia Alice Schmidt de Almeida 

É irmã de Maria Amélia Teles. Nasceu em Santos (SP) em 17 de abril de 1946. Entrou 

para o PCdoB ainda na adolescência. Enfermeira padrão, lutou na guerrilha do 

Araguaia. O marido, André Grabois, foi assassinado na guerrilha. Presa em 1972, ela 

teve o filho, Joca, na prisão. 

 

Vera Silvia Magalhães 

Entrou para a memória coletiva por conta de uma façanha: o seqüestro do embaixador 

dos Estados Unidos da América, Charles Burcke Elbrick, a 4 de setembro de 1969. Era, 

então, militante no MR-8. Socióloga e economista, trabalhou na Secretaria de 

Planejamento e Controle do Estado do Rio, na função de planejadora urbana. Teve 

vários problemas de saúde em decorrência do tiro que levou quando foi capturada (a 06 

de março de 1970) e às torturas que sofreu nos três meses em que amargou a condição 

de presa política. 

 

Carmela Pezutti 

Mãe de Ângelo e Murilo Pezzuti, ambos militantes da Colina (Comando de Libertação 

Nacional). Começou a participar da resistência pela mão dos filhos e foi presa junto 

com eles, sendo também submetida a torturas. Compartilhou a prisão com Gilse 

Cosenza. Exilou-se em Paris. Os dois filhos de Carmela morreram. Ângelo, em acidente 

em Paris. Murilo suicidou-se, já no Brasil, no Vale do Guaporé, numa crise de 

depressão em seqüela das torturas sofridas. Carmela é militante de entidades de direitos 

humanos e vive em Belo Horizonte. 

 

Clarice Herzog 

Nasceu em São Paulo, SP, em 1941. Dona de uma conceituada empresa de pesquisa de 

mercado, foi esposa do jornalista Wladimir Herzog, assassinado no DOI-Codi em 25 de 

outubro de 1975. 


