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RESUMO
A inserção de um olhar que se utiliza da categoria ‘gênero’ para operar análises no interior de
comissões da verdade é uma novidade surgida na década de 1990. No Brasil, a Comissão
Nacional da Verdade, estabelecida por lei em 2011, dividiu as pesquisas em Grupos de Trabalho
temáticos, entre os quais vigorou “Ditadura e gênero”. Derivado das investigações estabelecidas
pelo GT, o Relatório Final da CNV apresentou o capítulo “Violência sexual, violência de
gênero e violência contra crianças e adolescentes”. A perspectiva de gênero voltada a refletir
sobre os acontecimentos da ditadura, porém, não se restringiu à CNV e estendeu-se à, pelo
menos, quatro experiências de comissões da verdade originadas nos estados do Paraná, Santa
Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Ainda que tenham partido de objetivos similares, as
abordagens sobre o assunto variaram sobremaneira, criando um panorama ampliado sobre o
que se pode entender por uma ‘verdade de gênero’ à brasileira. O presente trabalho dedicou-se
centralmente a analisar os relatórios finais dessas comissões e investigar de quais maneiras a
questão de gênero foi trabalhada.
Palavras-chave: Comissão Nacional da Verdade; comissões estaduais da verdade; gênero;
História do Tempo Presente.

ABSTRACT
A "gender perspective” in truth commissions is a novelty that emerged in the 1990s. In Brazil,
the National Truth Commission (Comissão Nacional da Verdade) was established in 2011. The
research was divided into thematic work groups, among which there was the "Dictatorship and
gender". As a result of the work group’s investigations, the CNV’s Final Report presented the
"Sexual violence, gender violence and violence against children and teenagers" chapter. The
practice of reflecting about the events of dictatorship through a gender perspective, however,
was not restricted to the CNV and was extended to at least four other truth commissions
experiences in the Parana, Santa Catarina, Sao Paulo and Rio de Janeiro states. Although they
began with similar goals, the approaches on the issue varied between the commissions, creating
an extended panorama on what 'gender truth' means in a Brazilian way. This dissertation
focused mainly on analyzing the final reports of these commissions and investigating in which
ways the gender issue was explored.
Keywords: National Truth Commission (Comissão Nacional da Verdade); state truth
commissons; gender; History of Present Time.
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INTRODUÇÃO
Como o próprio nome sugere, as comissões da verdade comprometem-se centralmente
em revelar a verdade, realizando um balanço histórico sobre o passado de violações de direitos
humanos em países saídos de períodos de ditadura. Mas, afinal, que verdade é essa revelada
pelas comissões? De forma geral, o compromisso desses projetos de Estado é dar visibilidade
para violências que foram nubladas por ação proposital de um Estado repressor e, assim,
incentivar a superação desse passado traumático (ZYL, 2009).
Com o passar do tempo e com o fortalecimento da implantação estratégica de comissões
da verdade em muitos países, percebeu-se que esta verdade não é fechada nela mesma, mas sim
constantemente ampliada para que nela caibam novos sujeitos políticos, antes invisibilizados
por inúmeras razões. A disputa para adentrá-la e, assim, expandir o espectro de análise das
comissões, vem transformando o elenco de temas e perspectivas possíveis de serem adotados
por essas inciativas. A questão de gênero certamente é um dos pontos que vem sendo
considerado nas versões mais recentes de comissões, comcompromisso de agregar personagens
antes não considerados nas investigações e visibilizar tipos de violências que nem sempre
estiveram no alvo.
Nesta dissertação, serão analisadas as experiências brasileiras de comissões da verdade nacional
e estaduais – no que se refere a construção de suas perspectivas de gênero. “Perspectivas”, no
plural, porque, como veremos, cada comissão desenvolveu uma maneira diferente de inserir o
gênero em seus trabalhos. Nem sempre, nesse sentido, o foco ficou voltado para a investigação
das violências ou, mais especificamente, das violências de gênero, impossibilitando o uso
indiscriminado do termo. À luz dessa constatação, optou-se muitas vezs por usar a expressão
“questão de gênero” por entender que essa seria uma maneira possível de nomear mais
genericamente os diferentes resultados que se originaram dos trabalhos das comissões: a
Nacional, a paulista, a fluminense, a paranaense e a catarinense – únicas que arriscaram esse
tipo de análise até o momento de finalizar esta pesquisa.
A soma de todas essas experiências e, principalmente, o destaque a algumas dessas,
proporcionou um fenômeno de visibilização para histórias até então abafadas pela ação do
tempo, sobretudo, por tocar em temas sensíveis. É o caso de vítimas de crimes sexuais,
revitimizadas por não poderem expor o que lhes aconteceu ou coagidas a não falar por medo
de sofrerem reprovação, mesmo de seu círculo de confiança. A chegada de algumas dessas
narrativas até as comissões, bem como o destaque a denúncias antigas do mesmo tipo,
possibilitou que outros desses relatos reverberassem, motivados pela possibilidade de escuta.
Além de dar espaço para essas histórias, a consolidação das comissões da verdade no Brasil
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comprometidas com análises de gênero promoveu também a instrumentalização do Estado para
classificação de diversos tipos de crimes (ainda que, até o presente momento, praticamente
nenhuma judicialização tenha se iniciado no país em relação aos crimes da ditadura).
Ao observar o processo de incorporação das lentes de gênero para análise dos crimes da
ditadura, é possível calcular a importância da chancela do Estado na abertura de um espaço de
escuta e, mais do que isso, na abertura de um meio para que esse discurso ecoasse entre setores
da sociedade até então alijados do assunto. Dessa maneira, a iniciativa do Estado influenciou a
visibilidade e consolidação de um lugar para a violência de gênero no escopo do que se entende
por repressão política.
O cálculo referido, contudo, não é matéria exata e deixa espaço para a indagação: as
diferentes acepções sobre gênero pelas comissões da verdade do Brasil conseguiram estabelecer
uma verdade de gênero à brasileira? É necessário entender que o gênero mostrou-se como
elemento opcional para as comissões. Isso é, a adoção dessa ferramenta dá-se de forma
irregular, ou seja, em algumas experiências de comissão da verdade apareceram e não em
outras: como explicar esse processo? No caso brasileiro, a percepção sobre a maneira como as
comissões estaduais formaram-se é um observatório fértil para elaborar hipóteses frente a essa
questão. Isso porque, foram essas experiências, fruto da mobilização de movimentos sociais
ligados à pauta por memória, verdade e justiça, o que legou às comissões compromissos que
iam além daqueles traçados pelo Direito Internacional ou por protocolos teóricos sobre o
assunto.
Nesses casos, uniu-se às demandas convencionais de comissões da verdade, as pautas
trazidas por anos por esses militantes. As bandeiras, todavia, não se limitaram às atividades
internas dessas comissões, mas expandiram-se colocando-se, em muitas ocasiões, em diálogo
com a Comissão Nacional. É necessário, portanto, não ignorar essa relação para questionar a
origem do tema gênero no bojo das preocupações da CNV (Comissão Nacional da Verdade) e
das CEV (Comissão Estadual da Verdade); pelo contrário, é necessário questionar o quanto
essa relação influenciou o legado deixado pela rede de comissões brasileiras.
Para além dessas indagações centrais que orientaram os caminhos de desenvolvimento
da pesquisa, também abrirei espaço, nesta introdução, para remontar a trajetória pregressa ao
mestrado e, assim, tentar percorrer, pelas letras, os caminhos traçados pessoalmente até o
amadurecimento que possibilitou o florescimentos dessas questões. Entre as paradas
obrigatórias da estrada, tentarei incorporar as opções que tiveram que ser feitas no decorrer do
trabalho, bem como os caminhos impostos pela fonte, pelo tempo ou pela teoria. E, finalmente,
tentarei apresentar como os resultados serão aqui organizados e expostos textualmente.
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No início deste caminho será necessário evocar tempos mais longínquos do que esta
pesquisa ou esta pesquisadora poderiam retornar. Ainda que esse não tenha sido o ponto de
partida, vale a pena retornar à clássica afirmação: “não se nasce mulher, torna-se”, como já
alertara Beauvoir. A frase já foi reproduzida à exaustão. Fato. Mas será que conseguimos
decifrá-la e esgotá-la realmente? Respondamos, então, o que nos torna mulher? O que, em
nossos corpos, mente e sensibilidades um dia se acende direcionando nossa noção sobre nós
mesmas? Em que momento percebemos, ao olharmos nossas vaginas, que residimos dentro de
um corpo feminino? Será que são as fronteiras do corpo que me mostram que sou eu uma
mulher? Quando pequena, minha avó paterna – bastante ligada aos saberes ensinados pela igreja
católica – me orientava: “você não pode sair do banheiro com o corpo descoberto, também não
pode transitar por aí só de calcinha agora que está crescendo.” No alto dos meus quatro ou cinco
anos e vivendo os verões desérticos da ensolarada Araraquara (interior de São Paulo), não sabia
racionalizar os motivos que levavam minha avó a me dar esse tipo de instrução, mas já sabia
intuitivamente que ela estava certa, que fazia as ponderações para me proteger e que dependia
de mim manter-me à risca dentro das regras. Mas, ora, quem teria formulado essas regras?
Segundo minha avó, Deus. Obviamente não me contentei com a explicação Divina, do
contrário, certamente não estaria agora traçando essas linhas e refletindo sobre os sentidos do
sexo, e mais: sobre as violências que se conformam em torno desses sentidos.
Essa incursão às minhas próprias memórias e às teorias clássicas sobre sexo definem-se
como tentativas de dar materialidade à discussão que repetidas vezes limita-se à sobreposição
de ideias e filosofias. Pouco convencida dos argumentos repetidos pela avó Conceição,
encontrei, décadas depois, nas palavras da antropóloga Débora Diniz, pistas de como eu mesma
me descobri mulher. Para ela, a naturalização do processo de sexagem é, na verdade, uma
ilusão. Ou seja, em consonância com a filósofa Judith Butler, Diniz não acredita na separação
entre sexo – natural – e gênero – social –, mas, pelo contrário, iguala ambos, e vai além: “É ao
acaso que nossos sentidos de natureza e cultura se confrontam: não há sexo e gênero, mas como
gênero sempre foi sexo e sexo sempre foi gênero, sexo e gênero são categorias políticas que
ressignificam o acaso da matéria” (DINIZ, 2014, p. 12). A afirmação traduz-se quase como
releitura da frase de Beauvoir que inaugurou este texto: não basta, portanto, nascer com vagina
para entender-se mulher. É necessário dar sentido ao “acaso da matéria”, dar sentido à
capacidade de reprodução e à simbologia de carregar seios e outros signos do feminino
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publicamente 1 . Esses sentidos, por vezes, nos são explicados ainda na infância e vêm
acompanhados de valorações e hierarquizações, que geralmente negativam os símbolos
femininos. Para explicar esse processo, Diniz recupera uma noção abandonada por alguns
estudos recentes: o patriarcado como “regime político de gênero”.
Esse regime não se restringe, porém, às fronteiras do corpo de uma mulher, afinal, como
defende a antropóloga Veena Das (2008) a própria definição de Estado estaria atrelada à ideia
de masculino e heterossexual, o que fundamentaria todas as relações existentes em seu interior
como dinâmicas a serem enquadradas nessa estrutura moral (DAS Apud NICAISE, 2015, p.
10). A historiadora argentina Elizabeth Jelin também tenta interpretar o Estado de exceção de
seu país à luz da hierarquia sexual. Para ela “el modelo de género presente identifica la
masculinidad con la dominación y la agresividad, características exacerbadas en la identidad
militar” (JELIN, 2002, p. 99). Nesses termos, seria possível analisar que a própria lógica de
estabelecimento das ditaduras latino-americanas estivesse necessariamente ligada às ideias de
masculinidade e aos padrões de sexualidade.
Mas, afinal, quando me tornei mulher? Certamente, não saberia atribuir uma data exata
como resposta da questão, mas foram nos anos iniciais da minha vida que, ao descobrir o outro,
o homem, é que me dei conta de quem era e a quais regras de conduta estava submetida (ou
queriam que eu estivesse). Quem queria? Aos meus olhos, todas as pessoas, sem exceção. E é
aqui que reside o sentido de regime político, quando, tal qual o Estado, estamos (nós mulheres)
submetidas ao código de conduta já consagrado e de difícil verificação sobre onde exatamente
está sua origem. É, igualmente, por estarmos todas e todos (homens e mulheres) submetidos a
esse regime, que não apenas as mulheres tornam-se alvo da violência que opera e mobiliza os
saberes da estrutura patriarcal, mas também os homens.
Todo esse caminho explica muito sobre mim mesma, mas também sobre as indagações
que me acompanham, incomodam e impulsionam meu estudo. A maior delas até agora, sem
dúvida, tem sido como essas noções construídas sobre homens e mulheres podem ter se tornado
combustível para a sofisticação de ações que visam causar dor e sofrimento. Temporalmente,
noto que esse incômodo passou a existir depois que descobri o livro Brasil Nunca Mais. Eu
tinha 14 anos e meu avô me deixou pegar essa publicação entre as muitas que ele estava doando.
1

Ao contrário, a vagina passa a ser, com o tempo, apenas mais um dentre o universo geral de signos e símbolos
que carimbam a feminilidade, no caso das mulheres cis (ou seja, pessoas que nasceram com vagina e apresentamse para o mundo como mulher). É possível ser mulher mesmo sem vagina, como nos casos em que pessoas nascidas
com pênis identificam-se como mulheres, podendo optar ou não pela cirurgia para transformação do órgão sexual.
Por outro lado, é igualmente possível ter uma vagina e não ser mulher, como no caso dos transexuais masculinos
– pessoas que nasceram com vagina e identificam-se com o sexo masculino, as quais também podem transformar
o órgão genital através de cirurgia se for essa a intenção.
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Lembro-me de ler um relato sobre uma aula de tortura. Foi fulminante. Nunca mais abandonei
a obsessão por estudar, saber mais e, quiçá, entender do que se tratou aquele período chamado
ditadura militar e de como racionalizar sobre a tortura.
Já na graduação em História – curso escolhido justamente para explorar minhas
indagações –, estudei, durante a pesquisa para a monografia de final de curso, a vida de duas
mulheres que haviam se alinhado à esquerda durante a ditadura: uma era Elizabeth Teixeira,
líder da Liga Camponesa em Sapé, na Paraíba, e outra era Dulce Maia Sousa, militante da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), grupo de guerrilha armada urbana atuante na cidade
de São Paulo. Entre as diferenças de classe e lugar geográfico-social - campo e cidade -,
interessava-me por encontrar o que havia de comum entre experiências tão distintas,
aproximadas pelo signo do sexo e da opção política audaciosa, a esquerda. O trabalho,
desenvolvido com muita imaturidade dado o estágio profissional em que me encontrava, não
rompeu com cânones teóricos, levando-me no máximo a conclusões que podem, agora, parecer
óbvias: ambas guardavam, em comum, a extrapolação do espaço privado e, consequentemente,
a conquista da esfera pública, da política, a qual sempre foi negada a nós mulheres. Em
diferentes graus e se valendo de diferentes potenciais, Elizabeth e Dulce percorreram estradas,
de certa forma, semelhantes: subverteram o padrão até então direcionado às mulheres, ao
mesmo tempo em que somaram na tarefa de alargamento e incorporação de novos direitos de
mulheres e de novos espaços de direito por onde poderíamos transitar (ainda que com
dificuldade, mesmo muitos anos depois).
Ainda durante essa pesquisa, talvez o que mais me tenha saltado aos olhos e causado
incômodo tenha sido o período de tortura e prisão de Dulce. Muitas narrativas, inclusive
proferidas por ela mesma, ressaltam que em 1969 ela fora a primeira mulher a ser levada às
instituições de reclusão do Estado sob a pecha de “presa política”. Não é sem motivos, portanto,
que diante de um itinerário confuso entre os órgãos da repressão foi, em alguns momentos, a
única mulher a encontrar-se nesses locais, até então ocupados por agentes de segurança homens
e companheiros de militância igualmente homens2. O fato de existir solitária como mulher, ao
mesmo passo em que era alvo de repressão política – o que atingiria seu corpo, mente e
sentimentos –, soou a mim como observatório do que significava ser uma mulher com posição
política de esquerda naquele contexto.

2

Em algumas narrativas, como no livro Tiradentes: um presídio da ditadura, Dulce relata que outras mulheres –
presas comuns – chegaram a partilhar espaço com ela direta ou indiretamente. Ainda assim, sua estadia como
prisioneira foi a maior parte do tempo marcada pela constante solidão, como única mulher na maior parte dos
lugares por onde passou.

24

Anos depois, quando trabalhava como pesquisadora para a Comissão Nacional da
Verdade percebi que a história de Dulce não era única. No mesmo ano, na cidade do Rio de
Janeiro, Maria Auxiliadora Lara Barcellos, também pertencente à VPR, fora presa e levada à
Vila Militar. Em sua denúncia quando ainda presa, à Justiça Militar, relatou que foi alvo de
sevícias e diversos tratamentos sexualmente degradantes. A narrativa do jornalista Antônio
Espinosa à CNV, mais de 40 anos depois, agregou informações ao episódio: Dodora, como era
conhecida, teria sido colocada em uma sala da Vila, nua, e exibida aos agentes de segurança3.
Os dois casos dão a justa dimensão sobre: 1) elas eram interpretadas como figuras exóticas ou,
no mínimo, deslocadas de seu lugar social de “origem/essência”. A historiadora Ana Maria
Colling (1997) já alertava sobre o conflito simbólico existente entre a expectativa da sociedade
para as mulheres dos anos 1960-1970 e a opção de mulheres guerrilheiras, subversivas não
apenas por aderirem à esquerda armada, mas também pelo rompimento em relação à moral de
conduta que imperava para seu sexo; 2) A ambas direcionou-se um tratamento que nitidamente
visava diminuir ou punir sua sexualidade, vide o julgamento verbal do torturador frente à notícia
de que Dulce tomava pílula anticoncepcional ou o constrangimento direcionado a Dodora, que
foi incitada a realizar ato sexual com dois companheiros de organização, pelos torturadores4.
Ainda enquanto realizava as pesquisas para a monografia, percebi que os relatos de
Dulce sofreram transformações sensíveis ao longo do tempo. Conheci sua história ainda no
primeiro ano de graduação, quando li o livro do jornalista Luis Macklouff Carvalho (1998)
Mulheres que foram à luta armada. Nesse, deparei-me com a narrativa dela e de outras
mulheres. O fato é que, pelas páginas escritas por Carvalho, não há nenhum trecho em que
Dulce relate ter vivido violência sexual. Em seu relato para o livro Presídio Tiradentes,
igualmente, não se encontra nenhuma menção a esse tipo de violência. É possível notar a
transformação de sua narrativa a partir do documentário Paredes pintadas (2010) e em seu texto
para o livro Luta, substantivo feminino (2010):

Hoje, eu ainda vejo a cara dessas pessoas, são lembranças muito fortes. Eu
vejo a cara do estuprador. Era uma cara redonda. Era um homem gordo, que
me dava choques na vagina e dizia: ‘você vai parir eletricidade’. Depois disso,
me estuprou ali mesmo (MERLINO & OJEDA, 2010, p. 70).

3

O trecho da fala de Espinosa pode ser conferido no perfil de Maria Auxiliadora, no Relatório Final. BRASIL
Comissão Nacional da Verdade. Mortos e Desaparecidos políticos. Brasil: CNV, 2014. p. 1847.
4
No livro Mulheres que foram à luta armada, do jornalista Luís Macklouf Carvalho, é possível encontrar o relato
de Dulce sobre como foi repreendida por causa do uso da pílula anticoncepcional. A denúncia de Maria
Auxiliadora Lara Barcellos pode ser conferida no documentário Brazil, a report on torture.
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A percepção sobre essa transformação da narrativa de Dulce foi alcançada ainda durante
o processo de escrita da monografia e abriu a possibilidade de notar que, assim como ela, outras
mulheres viveram o mesmo movimento de denunciar ou, quiçá, de assumir para elas mesmas a
experiência sofrida.
Anos mais tarde, já após o início dos trabalhos de algumas comissões da verdade no
Brasil, ocorreu a audiência pública sobre “Verdade e gênero” promovida pela Comissão
Estadual da Verdade Rubens Paiva, de São Paulo, em parceria com a Comissão Nacional da
Verdade, em março de 2013. Na ocasião, Maria Amélia de Almeida Teles, militante por
memória, verdade e justiça e pela causa feminista, além de membro da comissão paulista,
proferiu entre as palavras inaugurais da audiência: “Eu acho que a violência sexual nós sempre
omitimos. Nós mesmas, as sobreviventes, deixamos a violência sexual como algo secundário”.
Mas quais motivos explicariam esse processo de silenciamento? E mais: o que explica o
processo de abertura para essas narrativas serem proferidas?
A audiência citada é simbólica não apenas pelas reflexões levantadas por Maria Amélia,
mas também pelo seu papel ritual, sacralizando na esfera pública o espaço de escuta que antes
não existia, o qual facilitou a veiculação de denúncias sobre as violações sofridas, bem como
possibilitou a reflexão sobre as mesmas. O rito configura-se, portanto, como um cruzamento
entre a institucionalidade, expressa pelo braço do Estado – que possibilitou a existência e o
desenvolvimento das comissões –, e a militância, expressa pela participação de pessoas que
foram atingidas pela violência da ditadura –, seja como locutoras das violações sofridas em
momentos de denúncia, seja pelo desenvolvimento de atividades de pesquisa no cerne dessas
comissões, por parte de familiares e ex perseguidas/os políticas/os.
Para além das audiências, as comissões da verdade são, em essência, responsáveis por
criar um “registro oficial do custo humano da ditadura” a partir da divulgação dos “[...] abusos
ocultos e documentar a magnitude total do sofrimento causado” e, assim, promover o
“fortalecimento da democracia” (ZYL, 2009, p. 48). No Brasil, como se sabe, esse processo
deu-se de forma tardia se comparado a outros países latino americanos, apenas cerca de 30 anos
após o fim da ditadura.
O considerável atraso no estabelecimento de ferramentas do Estado para investigação e
visibilidade dos crimes da ditadura não ressaltam apenas as especificidades da justiça
transicional brasileira, mas também revela o quão recentes são os relatórios finais das comissões
da verdade brasileiras. Frente a esse cenário, é importante frisar que se trata de um trabalho de
História do Tempo Presente e, sobre isso, considerar que “o elenco das questões históricas
nunca está encerrado: a história terá de ser continuamente reescrita” (HOBSBAWN, 2008, p.
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79). O debate acerca de como as lentes de gênero vêm sendo apropriadas pelos órgãos típicos
da justiça de transição em contexto nacional ainda é embrionário. Mais que isso, é importante
colocar em evidência que poucos trabalhos acadêmicos concluídos têm os relatórios e informes
das comissões da verdade como fonte histórica, mais raro ainda são aqueles que mobilizam
esses documentos e sua potencialidade relacionada ao discurso de gênero.
Nesse sentido, este trabalho será um esforço para sistematizar e iniciar uma reflexão
acerca destes tão recentes documentos brasileiros. Em outros países da América Latina, essa
discussão já tem um histórico mais longínquo, talvez devido aos próprios avanços do Estado
no assunto, verificado nesses países, como no caso da Argentina. Assim, o presente trabalho é
uma tentativa de incorporar este debate no cenário nacional e apresentar como o Brasil tratou o
tema.
É certo que, referente ao Brasil, ainda não houve tempo hábil para que muitos trabalhos
despontassem sobre o tema, dada a atualidade do processo. Ainda assim, é possível contar com
análises feitas à luz dos acontecimentos, como os artigos da historiadora Alessandra Gasparotto,
Apontamentos (e desapontamentos) em relação à criação da Comissão Nacional da Verdade
no Brasil (2013), do historiador Carlos Artur Gallo, A Comissão Nacional da Verdade e a
reconstituição do passado recente brasileiro: uma análise preliminar de sua atuação (2015) e
da também historiadora Caroline Silveira Bauer Os muitos tempos da Comissão Nacional da
Verdade: distintas temporalidades do debate legislativo sobre a criação da comissão (2015).
No exterior, é possível apontar para um número sobremaneira mais representativo que
trata a questão. No caso argentino, o trabalho do sociólogo Emílio Crenzel, La historia política
del nunca más (2008), é um dos destaques, justamente por debruçar-se de forma exaustiva sobre
o informe do país vizinho. Entre as produções chilenas, é possível jogar luz ao artigo Informes
Rettig e Valech (1 e 2): reflexões sobre História, Memória, Verdade e Justiça no Chile recente,
de Hernan Ramírez (2012), que tenta percorrer as especificidades de como o processo se
desenhou nesse país, com estabelecimento de três comissões. Também ficaram mais comuns,
com o decorrer do tempo, os trabalhos de História Comparada em contexto latino americano,
como o artigo de Alberto Aldo Marchesi, ‘Las Lecciones del pasado’: memórias y ciudadanía
en los informes ‘Nunca Más’ (2001), o de Simone Rodrigues Pinto, Direito à memória e a
verdade: comissões da verdade na América Latina (2010), e o de Juliana Veríssimo Moraes,
Análise comparativa entre as Comissões da Verdade brasileira, da Guatemala, da Argentina e
do Chile (2012).
Quando se trata da operação analítica que agrega a questão de gênero aos trabalhos das
comissões, fica ainda mais evidente o prejuízo brasileiro. Ainda que alguns livros e pesquisas
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tenham sido lançadas sobre o assunto, a maior parte das teorias relacionadas à questão versam
sobre a realidade de outros países do Cone Sul e, igualmente, são desenvolvidos por
pesquisadoras desses locais. É necessário dizer que há ainda um número reduzido de produções
que mobilizem a concepção gênero para análise strictu sensu dos informes e relatórios das
comissões da verdade. Entre elas, é possível destacar textos sobre como a pauta incorporou-se
às comissões peruana, guatemalteca e chilena. Em La violência contra las mujeres y la
Comisión de la Verdad y Reconciliación del Peru, de Julissa Mantilla Falcón, Guatemala,
violencia de género, genocídio y racismo, de Ana González, e El proceso de justicia
transicional y el derecho a la reparación por violencia sexual como tortura en Chile, de Lorena
Fries, Victoria Hurtado e Ximena Zamala é possível encontrar relatos detalhados de como a
questão de gênero ganhou corpo dentro dessas experiências de comissões. Os três textos
apresentam o histórico do gênero dentro das comissões: incorporado como uma categoria a ser
trabalhada de forma transversal, como foi o caso do Peru; como potencial descoberto após ouvir
atingidas relatarem as violências que até então não tinham vindo à tona, o que possibilitou
perceber que a violência sexual foi aplicada em proporções enormes e principalmente voltadas
à população indígena, como no caso da Guatemala; e apresentando um panorama detalhado de
como a violência sexual se arraigou durante a ditadura chilena, estabelecendo a posterior
necessidade de aprofundamento da investigação durante a segunda edição da comissão da
verdade no país, a Comissão Valech, no caso chileno. Todavia, não é objetivo desses artigos
analisar de forma aprofundada os relatórios como fontes históricas.
Todos os textos citados fazem parte do livro Género y poder. Violencias de género en
contextos de represión politica y conflitos armados, organizado por María Sonderéguer e
publicado pela Universidad Nacional de Quilmes, na Argentina. O restante dos capítulos que
compõem a produção versam sobre os crimes de gênero na jurisprudência internacional e sobre
a concepção de justiça de gênero na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É sintomático
perceber que, dentre os 10 capítulos que formam a publicação, nenhum texto tem autoria
brasileira ou trata do caso brasileiro em sua especificidade. Os motivos que explicam a lacuna
brasileira na obra, no entanto, têm muito mais relação com o próprio estágio da justiça de
transição no país do que com as escolhas da organização.
Sobre o Chile ainda é possível dar destaque ao artigo mais antigo em relação aos citados
acima, Voces soterradas, violencias ignoradas. Discurso, violencia politica y género en los
Informes Rettig y Valech, de Hilary Hiner (2009), no qual a autora volta a análise justamente
para os conteúdos e maneiras como as informações são mobilizadas pelo informe. No trabalho,
a autora tenta iluminar os limites dos informes de maneira geral e também como esses limites
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são barreiras para o desenvolvimento de políticas voltadas para as mulheres, por exemplo. Isso
porque, os documentos em questão, acabaram fixando entendimentos sobre a dor do passado,
sobre a memória. Essa cristalização é problemática principalmente ao considerar que:

Aunque la CVR no incorporó explícitamente una teoría de género em su
investigación, conclusiones y recomendaciones, es evidente que, por mandato
o no, generó una versión del pasado en que la mayoría de las víctimas más
serias de las violaciones de la dictadura eran hombres, y donde la narrativa
femenina se construyó fundamentalmente en relación al hombre que fue hecho
desparecer, torturado hasta la muerte o ejecutado por los agentes del estado
(HINER, 2009, p. 62)5.

No caso argentino, apesar de a Comissão Nacional sobre Desaparecimento de Pessoas
(CONADEP) não ter incorporado a discussão acerca de gênero, muitas reflexões surgiram com
a temática a partir de julgamento de casos de violência sexual. É o exemplo de La dimensión
sexual del genocídio. Pensando la violência sexual a partir de la Mega causa ESMA (2015) e
Crímenes de violencia sexual perpetrados durante el terrorismo de Estado em Argentina: la
causa "ESMA" como paradigma de los obstáculos en su investigación y juzgamiento (2014).
Ambas produções tratam a questão da violência sexual e do genocídio a partir da mega causa
ESMA – uma série de causas judiciais, todas relacionadas às violações ocorridas no local. Entre
as denúncias, muitas são voltadas a violências de cunho sexual. As publicações dão a dimensão,
ainda, de que, apesar de o Informe Nunca Más não ter abordado o assunto de forma destacada
– e cabe ressaltar os limites impostos também pela época da publicação –, o Estado argentino
conseguiu desenvolver discussões intensas sobre o tema, levando esse tipo de violação inclusive
a juízo.
O desenrolar das denúncias, contudo, não pode ser explicado apenas pelo atraente
argumento de que antes as mulheres – principais vítimas de violência sexual – não conseguiam
denunciar. Os motivos que sustentariam essa tese são inúmeros: como a vergonha frente ao
constrangimento, entre outros. Em Y nadie queria saber… relatos sobre la violência contra las
mujeres em el terrorismo de estado em Argentina (2012), as autoras tentam explorar como os
testemunhos que relatavam violências sexuais foram secundarizados ou renegados ao mesmo
passo que esse tipo de violência ocorreu de forma sistemática e alastrada. Outro livro argentino
5

Ainda sobre o caso chileno, outros trabalhos podem ser citados tais como: La mujer como sujecto de
la violencia de genero durante la dictadura militar chilena: apuntes para uma reflexión (2008) e Un
secreto a voces. Violencia sexual como tortura durante la represión política en Chile (2005). Também
é possível destacar trabalhos no mesmo sentido sobre outros contextos, como o uruguaio, em Violencia
sexual en el terrorismo de estado uruguayo (2007).
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de destaque sobre o tema é o Putas y guerilleras (2014), no qual as autoras abordam a vergonha
presente na dinâmica desse tipo de violação, bem como as formas como as presas eram
‘traduzidas’ pelos algozes, de sujeitos políticos a degradantes posições.6
De forma a conectar o panorama latino americano, a argentina María Sonderéguer – já
citada pela organização de Género y poder (2012) –, ao lado de outras autoras, oferece uma
problematização ampliada acerca das Violencias de género en el terrorismo de Estado en
América Latina (2010). No artigo, as autoras buscam “hacer visible el impacto diferenciado
sobre las mujeres de las práticas de violência política” (SONDERÉGUER et al, 2010, p. 1). No
mesmo caminho, contudo com um objetivo mais voltado à exploração dos informes Nunca más
(Nunca Mais) lançados na década de 1980, a historiadora Mariana Joffily apresenta como tais
documentos trataram a questão de gênero em Memória, gênero e repressão política no Cone
Sul (1984-1991). O texto publicado em 2010, compara como Argentina, Brasil, Uruguai e Chile
trabalharam o gênero nesses informes a partir de uma investigação historiográfica.
A atualidade de produções brasileiras, tanto com abordagem mais geral sobre as
comissões da verdade como meio de fortalecer a justiça de transição e, consequentemente,
findar com o passado de ditadura, assim como aquelas direcionadas mais especificamente às
concepções de gênero operadas pelas comissões no Brasil, pode ser explicada pelo próprio
atraso no estabelecimento das comissões como medidas de fazer cumprir os direitos à memória
e à verdade. Soma-se a esse cenário, marcado por um longo lapso temporal, o abandono do
direito à justiça como um dos pilares de sustentação da tríade que dá base à justiça de transição7.
Nesse sentido, como o processo brasileiro foi marcado pela opção restrita aos dois primeiros
pilares citados8, as produções temáticas a respeito do assunto orbitam destacadamente em torno

6

No caso argentino, outras produções podem ser destacadas, como Desatar nudos culturales sobre violência
sexual en la justicia penal Argentina, es construir memoria y saldar la deuda de Estado com las Mujeres (2015)
e “¿Víctimas? Testimonios, silencios y discriminaciones. Violencia sexual y dictadura” (2015).
7
O direito à justiça, embora faça parte da tríade reivindicatória de grupos que pautam também os direitos à
memória e à verdade, nem sempre é o ponto de chegada da justiça de transição. Em alguns casos, como por
exemplo o emblemático sul africano, optou-se por abandonar a judicialização como forma de encorajar o
depoimetno de perpetradores e, assim, garantir o direito à verdade. A questão da justiça de transição sul africana
foi explorada de forma detalhada no livro Democracia e Estado de exceção. Transição e memória política no
Brasil e na África do Sul, de Edson Teles.
8
Em matéria de 2014, intitulada “Comissão Nacional da Verdade recebe críticas por dificuldade em cumprir seus
objetivos”, quatro especialistas traçam um panorama sobre as limitações da CNV. Perguntados sobre o limite de
punição da comissão, os especialistas citam a barreira imposta pela Lei de Anistia, uma limitação jurídica, mas
não se furtam a apontar para os limites políticos. Disponível em https://jornalufgonline.ufg.br/n/76943-mesaredonda-comissao-nacional-da-verdade-recebe-criticas-por-dificuldades-em-cumprir-seus-objetivos. Acesso em
outubro de 2016. A Lei de Anistia, de fato, configura um entrave para o desenvolvimento da justiça em relação
aos crimes ocorridos na ditadura com protagonismo do Estado. É necessário considerar, ainda, a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 153, julgada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a qual
consagrou a Lei de Anistia à revelia dos exemplos oferecidos pelos países vizinhos como Uruguai e Argentina.
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das questões ligadas à memória, optando por não abordar muitas vezes a crítica à ineficiência
da justiça nesse caso. Essa tendência pode ser percebida na apreciação de publicações como em
A construção da memória e da verdade numa perspectiva de gênero (2015). Ainda que a autora,
Maria Amélia de Almeida Teles, apresente reivindicações direcionadas à justiça, o texto
demonstra que elementos próprios da justiça ainda estão ausentes no Brasil, como julgamentos
ou causas levadas às instâncias nacionais ou exteriores.
No entanto, se o diálogo entre gênero e comissão da verdade ainda é um campo
embrionário de produções no Brasil, pode-se perceber, por outro lado, uma atenção de diversas
pesquisas em romper com a lógica de uma história protagonizada apenas por homens. A
tentativa em fugir a essa normatização passa quase necessariamente, em algum momento, pela
problematização das violências dirigidas a mulheres e das formas de elaboração do trauma.
Desde a década de 1990, com A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil (1997), é
possível notar uma preocupação em apresentar o cenário da ditadura habitado, inclusive entre
a esquerda, também por mulheres que, além de sofrerem os julgamentos machistas de agentes
da repressão, eram afetadas pelos preconceitos dos companheiros da esquerda. Na mesma
década, em Mulheres que foram à luta armada (1998) narra-se as histórias daquelas que
pegaram em armas, muitas vezes presas em consequência disso, e as formas como a teia de
mulheres que participaram desse núcleo formou-se no Brasil. Posteriormente, em A aventura
de contar-se. Feminismos, escritas de si e invenções de subjetividade (2013), Rago deu espaço
para reflexão de como essas mulheres elaboraram as narrativas sobre sua própria trajetória e,
portanto, como a memória operou sobre esses acontecimentos. Apenas mais recentemente
tornou-se perceptível a entrada de aspectos mais próprios do gênero e, portanto, as relações
entre sexos – e não apenas exclusivo a História das Mulheres – entre os temas forjados sobre a
ditadura militar. É o exemplo de A construção da memória e da verdade numa perspectiva de
gênero (2015), no qual a discussão remete principalmente à análise de como o Estado
Democrático pode lidar com a memória e a verdade, sem perder de vista as lentes do gênero.
É necessário ressaltar ainda que entre as produções citadas que tratam do entendimento
de gênero nas diversas experiências de comissões da verdade, ainda que seus textos ofereçam
relatos detalhados e críticos a respeito do processo de implantação das pesquisas sobre violência
de gênero, permanece ainda uma lacuna no que diz respeito à concepção dos relatórios como
fontes históricas a serem lidas e questionadas. Nesse sentido, um grande desafio apresenta-se
para este trabalho, afinal será necessário estabelecer a interlocução com uma fonte nova e fruto
de poucas investidas historiográficas até o momento.
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Para o enfrentamento desse desafio, portanto, optamos por iniciar as pesquisas fazendo
um levantamento de quantas comissões da verdade foram consolidadas no Brasil. Além da
Nacional, foi possível apurar a presença de 24 comissões ou comitês em âmbito estadual e 18
em âmbito municipal9. Entre as comissões setoriais - pertencentes a universidades, sindicatos e
outros grupos -, por se tratar de uma informação de verificação mais difícil e considerando o
tempo reduzido de uma pesquisa de mestrado, optou-se por não considerá-las na análise. Ainda
que inicialmente fizesse parte do plano de investigação, também optou-se por desconsiderar as
comissões municipais, uma vez que nenhuma delas, entre as que já haviam apresentado seus
relatórios finais, ofereceu uma reflexão a respeito da questão de gênero. Finalmente, chegamos
ao núcleo duro da pesquisa com a Comissão Nacional da Verdade e outras quatro comissões
estaduais: de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Paraná. O critério para
selecionar o campo de análise deu-se após a constatação de quais dessas comissões haviam
abarcado em alguma medida o tema gênero como possibilidade de análise. Das apenas cinco
comissões que entregaram seus relatórios até 2015, quatro enquadravam-se no critério
proposto.
Mais que traçar o planejamento de com quais relatórios trabalhar, é necessário conceber
tais documentos em seu potencial e limites. Primeiramente, é possível localizar esses informes
entre uma modalidade documental comum, embora ainda pouco explorada pela Historiografia:
são documentos típicos do Estado democrático, construídos a partir de um compromisso direto
com o factual, desenvolvidos no centro dos embates entre diferentes correntes sociais (alas mais
conservadoras como as Forças Armadas versus setores mais progressistas como os movimentos
da sociedade civil por memória, verdade e justiça) e surgidos necessariamente em períodos pósditatoriais, com objetivo de reestabelecer a confiança social no Estado. Nesse cenário, faz-se
primordial não perder de vista a construção da comissão, no que diz respeito à composição
profissional da mesma, entre comissionadas(os) e pesquisadoras(es) de forma geral. Isso
porque, ainda que a autoria desses documentos seja do Estado nacional, é sabido que esforços
pessoais garantiram a efetivação dos informes.
Tratando-se de um trabalho alocado na linha teórica da História do Tempo Presente é
fundamental considerar duas questões: uma mais voltada ao campo da reflexão, quase
filosófica, e outra de ordem metodológica. A primeira é relativa a dupla temporalidade onde se
insere esta pesquisa, já que busca analisar a postura do Estado democrático (momento atual)
em sua relação com o passado recente. Dessa maneira, ainda que o foco seja o presente – a

9

A lista com todas as comissões conferidas e informações sobre cada uma encontra-se na seção Anexos.
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História do Tempo Presente – é inevitável remeter-se ao passado. Todavia, as fronteiras, nesse
caso, entre passado e presente não estão tão bem estabelecidas quando se toma por base a
transição brasileira. Ao pensar sobre a indagação lançada pelos filósofos Edson Teles e Vladmir
Safatle no título do livro organizado por eles O que resta da ditadura?, a também filósofa Jean
Marrie Gagnebim conclui que há no país uma política notória para o esquecimento fazendo
com que o regime se perpetue, dure e “contamina o presente” (GAGNEBIM, 2012, p. 255). É,
então, em uma fronteira temporalmente flexível que parece situar-se o caso da ditadura
brasileira, tangenciando, como já sugeriu Lowenthal, no “limbo” onde se situaria “um passado
que continua a existir” (LOWENTHAL, 1998, p. 67). Essa flexibilidade acentua ainda mais a
necessidade de discutir a questão à luz da História do Tempo Presente.
De caráter metodológico, é necessário considerar o quão recente é o surgimento dessa
documentação – relatórios das comissões da verdade brasileira. Eles começaram a surgir a partir
do final do de 2014 e estão, ainda, em processo de lançamento, já que cada comissão instituiu
seu período de exercício de forma autônoma e organizou-se de maneira independente para
desenvolvimento de investigações e apresentação de resultados. O obstáculo já mencionado
para o tratamento destas fontes históricas relaciona-se com a ausência de trabalhos que
poderiam agregar modelos de análise desse tipo de fonte. Além disso, também será uma
dificuldade conceber o contexto de produção do documento, por conta dos atritos e limites
políticos que tingiram o contexto de exercício das comissões. Por outro lado, esse tipo de
trabalho também abre espaço para contribuições:

essa primeira sistematização/ordenamento/esclarecimento inicial de
informação realizado pelo historiador do presente, contribui, também, no
posicionamento da sociedade diante de fatos que começam a se tornar mais
compreensíveis, como no caso das primeiras exigências de Verdade e Justiça
em relação aos regimes autoritários do Cone Sul (PADRÓS, 2009, p.32).

Como um trabalho alocado na área de História, é impossível passar ao largo da discussão
a respeito do estatuto de verdade - inerente aos relatórios das comissões da verdade. Esse debate
pode encontrar pouso no entendimento oferecido pelo historiador Durval Muniz de
Albuquerque Júnior, a respeito das fronteiras entre fato, história e documento, e dos perigos da
indefinição entre tais fronteiras. Segundo o autor, é importante entender o evento como aquilo
que, de fato, aconteceu; o documento como um registro do acontecimento; e, por fim, a História
como forma de analisar a narrativa sobre o acontecimento. Ao analisarmos a forma como as
comissões brasileiras concebem as violações ocorridas durante a ditadura militar, deparamonos com o estatuto da verdade. Tal aspecto deriva do entendimento ofertado pela Justiça de
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Transição10 que tem entre seus pilares o direito à verdade como uma etapa a ser alcançada para
a efetivação democrática e o rompimento com o passado de violações. A demanda por verdade,
todavia, não se originou – neste contexto – a partir do conceito de Justiça Transitiva, mas sim
das bandeiras hasteadas pela sociedade civil organizada, protagonizada principalmente por
atingidos pelas violências da ditadura e familiares de mortos e desaparecidos políticos. Entre
as reivindicações de tais movimentos, as palavras de ordem que identificam sua pauta são,
justamente, memória, verdade e justiça.
Para além do título, é possível encontrar um comprometimento direto das comissões
com a verdade, vide a passagem do Relatório Final da CNV:

Evitamos aproximações de caráter analítico, convencidos de que a
apresentação da realidade fática, por si, na sua absoluta crueza, se impõe como
instrumento hábil para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica.
(BRASIL, 2014, p. 15).

Nesse sentido, o relatório coloca-se como discurso puro da verdade, respeitando o
compromisso tácito que marca sua criação.
Entretanto, esta ideia esbarra em alguns obstáculos. Ainda que seja o primeiro resultado
assumido e assinado pelo Estado relatando sua conduta outrora violadora, como documento
histórico, o relatório é fruto de seu contexto de criação. Mesmo no que diz respeito ao
atendimento às expectativas dos grupos sociais que reivindicavam a revelação da verdade, foi
alvo de inflamadas críticas – sobre a contabilização aparentemente insuficiente de mortos e
desaparecidos políticos ou pela consideração excludente a grupos de atingidos, marginalizando
aqueles de classe social inferior, tal qual os camponeses e indígenas, ou sobre o tempo adotado
para ser foco das pesquisas, considerado sobremaneira extenso11.
No que tange à História, o relatório igualmente não atinge o que se concebe como
‘verdade histórica’, expressão recorrentemente usada em suas páginas. Isso porque, por mais
10

Ainda que a Justiça de Transição tenha se transformado em um campo de interessa acadêmico, alvo de
investigações advindas principalmente do Direito e das Relações Internacionais, as pautas por direito à memória,
direito à verdade e direito à justiça não podem ser definidas como originárias de uma concepção teórica, apenas.
A tríade pode ser vista em pichações de muros ou cartazes de manifestantes de grupos alinhados à pauta. Dessa
maneira, a Justiça de Transição transformou-se não apenas em uma concepção teórica explicada pela intenção do
Estado democrático em dar respostas legais frente a um passado de violações, mas também em uma bandeira de
luta política.
11
A primeira modalidade de críticas pode ser conferida em matéria do jornal O Globo na qual Gilney Viana
“afirmou que o relatório era ´débil´ ao deixar de fora da relação de vítimas da ditadura centenas de camponeses e
milhares
de
indígenas
perseguidos
e
mortos
pelo
regime”.
Disponível
em
http://oglobo.globo.com/politica/integrante-do-governo-militante-historico-gilney-viana-critica-relatorio-dacomissao-da-verdade-14809825. Acesso em outubro de 2016. Já a segunda, em matéria intitulada Perto de
aprovação,
Comissão
da
verdade
ainda
enfrenta
má-vontade.
Disponível
em
http://radialistasp.org.br/index.php/servicos/not%C3%ADcias/1779-perto-de-aprovao-comisso-da-verdadeainda-enfrenta-m-vontade.html. Acesso em outubro de 2016.
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que seja esse um ideal a ser seguido pelos profissionais da área, é reconhecida a limitação em
atingi-la. Como mostra David LOWENTHAL (1998), o passado nunca será apropriado em sua
totalidade, restando apenas a possibilidade de revisitá-lo, a partir dos registros deixados pelos
acontecimentos. É desses registros, inclusive, que nasce o relatório, construído a partir das
memórias de vítimas e algozes – colhidas em audiências promovidas pela comissão ou em
outros materiais –, das denúncias prestadas na época dos acontecimentos – como aquelas dadas
por presas e presos à Justiça Militar ou escritas desde o exílio –, além de documentos oficiais
produzidos pelo próprio Estado, nos quais se encontram vestígios que possibilitaram
desconstruir versões falsas dadas na época das ocorrências.
O historiador Tzevan Todorov aponta para o que ele denomina de “fragilidade dos
testemunhos tardios” (TODOROV, 2002, p. 251) e as teias que o marcam: como a ação do
tempo e os processos da memória. Essa preocupação não é foco de análise da CNV e nem de
algumas comissões estaduais que lançam mão de diversos documentos, com diferentes fontes
produtoras e advindos de diferentes épocas, sem problematizá-los nesse sentido. Esse uso
indiscriminado das fontes, sem questionar seu contexto de produção, corrobora para produção
de uma aparente verdade. Diferentes conjuntos documentais deram origem aos diferentes
relatórios apresentados pelas comissões, Nacional e estaduais, embora todas as análises
transitem sobremaneira pelos relatos de pessoas atingidas. Por esse motivo, em algumas
passagens deste trabalho recorreremos a esses documentos de forma direta, como falas
proferidas em audiências públicas, por exemplo.
É notória, portanto, a projeção dos relatórios como discurso da verdade derivado do
próprio nome e compromisso carregado pela comissão. Em suas páginas fica evidente a
proposital junção entre fato e discurso sobre o fato, como se o segundo pudesse ser reflexo
direto do primeiro. Frente a esse cenário, parece fundamental para um trabalho de História
levantar questionamentos que possam decodificar o que não fica expresso de forma explícita
nos relatórios. A forma não orgânica do trabalho investigativo com o gênero, por exemplo, é
força motriz para interrogar a fundo tal documento: de onde vem a necessidade/obrigação de
trabalhar com a pauta? Quais forças ‘invisíveis’ operam pressões para que o assunto seja
considerado? E mais: como a concepção teórica sobre o gênero se desenha? Para qual finalidade
é usado?
Para responder essas perguntas, e entendendo que as comissões foram fruto também da
força política de sujeitos e movimentos sociais, foi necessário ir além dos documentos centrais
que comporiam a pesquisa – os relatórios. Em busca de um histórico mais contundente de como
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os trabalhos foram desenvolvidos no interior das comissões12 e de como a pauta ‘gênero’ passou
a compor os trabalhos, optou-se por agregar entrevistas com profissionais das comissões à
pesquisa 13 . Pelo menos duas pessoas de cada comissão foram convidadas a conceder
entrevistas: uma mais ligada às pesquisas restritas à questão de gênero e outra ligada à
direção/secretaria executiva das comissões. Por conta do fator limitante de cada pessoa
entrevistada residir em um estado diferente, optei por realizar as entrevistas por Skype ou
enviando um questionário por e-mail no caso de o entrevistado preferir. O planejamento foi
cumprido na maior parte dos casos, exceto pela ausência de entrevista com membro da direção
da comissão paranaense e da própria Comissão Nacional. As perguntas direcionadas a cada
pessoa entrevistada seguiu um mesmo roteiro e a análise das mesmas comprometeu-se com o
cruzamento das informações advindas das entrevistas com os conteúdos do relatório, bem como
o cruzamento entre entrevistas14.
O resultado de toda a reflexão mobilizada para responder os questionamentos e
incômodos aqui expressos poderão ser consultados nesta dissertação dividida em três capítulos.
No primeiro, “Eu só vou falar, na hora de falar: o espaço para a fala e a necessidade da escuta”,
tentei revisitar o histórico das denúncias que, ainda que não fossem classificadas como
‘denúncias sobre violências de gênero’, acumularam, de alguma maneira, conquistas para que
esse tipo de conduta violenta fosse caracterizado e notado. Para percorrer esse caminho, parti
de narrativas lançadas ainda na época da ditadura, durante os tribunais militares, passei pelos
casos abordados na publicação “Brasil Nunca Mais” e das denúncias vindas do exílio, até
chegar nas histórias que vieram à tona mais recentemente com a abertura de um canal de escuta
possibilitado pelas comissões da verdade. O amadurecimento da escuta para esses casos,
todavia, não se deu por ação exclusiva das denúncias e, por isso, nesse mesmo capítulo tentei
percorrer também o histórico de desenvolvimento da noção sobre gênero expressa nos
documentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos e nos marcos nacionais que

12

A Comissão Nacional da Verdade apresentou um relatório com capítulo específico que se dedica a expor como
os trabalhos ocorreram na CNV. Ainda assim, trata-se de uma narrativa bastante limitada em relação às questões
colocadas para esta pesquisa. Isso porque, em momento nenhum os grupos de trabalho são alvos de descrições
aprofundadas, limitando a análise a um panorama geral.
13
Entre setembro de 2016 e abril de 2017 foram realizadas 11 entrevistas para esta dissertação, com membros da
CNV e pesquisadores do grupo de trabalho sobre gênero e ditadura Raíssa Wihby Ventura e Álvaro Okura; com
membros da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva de São Paulo, Maria Amélia de Almeida Teles e Ivan
Seixas; com membros da Comissão da Verdade do Rio Virna Plastino e Natacha Nicaise; com membros da
Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright de Santa Catarina Derlei Catarina de Luca e Anselmo
Machado; com membro da Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban do Paraná Angelo Priori; e, por fim, os
responsáveis pelas discussões sobre repressão à comunidade LGBT para os relatórios nacional, paulista e
fluminense, James Green e Renan Quinalha.
14
O roteiro de entrevista encontra-se na seção Anexos.
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possibilitaram que o tema ganhasse credibilidade, como as mobilizações feministas e o olhar
da justiça nacional para os casos de violência de gênero em suas múltiplas formas.
No segundo capítulo, “Gênero e violações de direitos humanos: o entendimento da
Comissão Nacional da Verdade”, dedicamos um espaço exclusivo para refletir sobre o
desenvolvimento das pesquisas desenvolvidas pela CNV, bem como os resultados apresentados
pela mesma. Para apreensão dessa questão, refleti sobre o lapso temporal presente entre o fim
da ditadura e o início da comissão e pelas ações que preencheram esse intervalo, marcadas por
tensões políticas entre lembrar versus esquecer. Construído o panorama de estabelecimento da
Comissão Nacional, voltei o foco para o histórico das investigações, através de grupos de
trabalho e com o decorrer da pesquisa marcado pelo sigilo.
Ainda nesse tópico, questionei o lugar do gênero, entre os resultados apresentados pela
CNV, o que só foi possível a partir de uma análise dividida em quatro partes: 1) a primeira,
com o olhar voltado a todo relatório, buscando vestígios dessa discussão entre os diversos
capítulos e temas abordados; 2) em um segundo momento, o foco esteve direcionado ao capítulo
derivado dos trabalhos do GT “Ditadura e gênero”, intitulado “Violência sexual, violência de
gênero e violência contra crianças e adolescentes”; 3) na terceira parte, achei necessário refletir
sobre o capítulo temático “Ditadura e homossexualidade” que, embora não se refira à categoria
gênero de forma expressa, é resultado – sabemos – de anos de reflexão e conquistas políticas
acumuladas também pelo campo de Estudos de Gênero; 4) por fim, dediquei um tópico para
analisar de forma específica qual impacto das reflexões que usaram da ‘lente de gênero’ entre
as recomendações presentes no fim do relatório, por entender que esta seção é a janela para
notar tanto os resultados alcançados pela CNV como o legado deixado por essa.
No último capítulo da dissertação, “Muito além de um discurso do Estado: o gênero na
rede de comissões estaduais da verdade do Brasil”, abordei, de forma apartada, como cada
comissão trabalhou com a questão de gênero e, por isso, dediquei um tópico a cada experiência:
a paranaense, a catarinense, a paulista e a fluminense. Como será possível observar no capítulo
em questão, cada comissão teve uma maneira muito particular de trabalhar o gênero: em alguns
casos ele foi adotado como lente para pensar violências, em outros foi usado apenas como título
de seções que não necessariamente mobilizaram discussões em torno do assunto, de fato. Entre
essas diferentes abordagens, foi necessário dedicar um espaço para refletir sobre o que havia de
comum na ‘rede’ de comissões, originadas sobretudo por ação da sociedade civil organizada e,
assim, no primeiro tópico do capítulo refleti sobre como nasceu esse fenômeno exclusivo
brasileiro, marcado pela presença simultânea de várias comissões da verdade. A pluralidade de
comissões, além de dar destaque a uma forma particular do nosso país tratar as memórias da
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ditadura, produziu também um discurso mais plural sobre o passado e expandiu o elenco de
temas tratados nos relatórios finais.
A conclusão deste trabalho não representou a conclusão das inquietações pessoais aqui
narradas no início do texto. Tampouco, essa finalização apresentará um panorama concluído
sobre a perspectiva de gênero para os crimes contra os direitos humanos no Brasil, nem mesmo
em relação apenas às violências ocorridas durante a ditadura. Ao contrário, trata-se do
fechamento deste período de pesquisa, da apresentação de algumas conclusões pontuais sobre
as questões que guiaram a investigação e também da apresentação de uma sofisticação das
perguntas que já estavam presentes desde que essa dissertação ainda era um projeto. Trata-se
também de entender que há ainda um longo caminho a seguir no que se refere à atenção aos
casos de violência de gênero e ao respeito aos grupos não pertencentes ao padrão masculino
heterossexual, assim como o reconhecimento da vulnerabilidade direcionada a esses grupos
resistentes nessa sociedade patriarcal.
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CAPÍTULO 1. EU SÓ VOU FALAR, NA HORA DE FALAR: O ESPAÇO PARA A
FALA E A NECESSIDADE DA ESCUTA
Eu não sei dizer, nada por dizer
Então eu escuto
Eu só vou falar, na hora de falar
Então eu escuto
Fala
(João Ricardo e Luhli. Secos & Molhados,
Fala, álbum Secos & Molhados, 1973)
1.1.Brasil Nunca Mais à Comissão Nacional da Verdade: os caminhos do falar e do calar

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) brasileira, estabelecida a partir da lei nº 12.528
de 2011, mobilizou a opinião pública através de audiências com acusados de tortura e pessoas
atingidas por ela. Ao longo de seus mais de dois anos de exercício, a CNV operou uma
investigação intensa comprometida com seu primeiro objetivo estabelecido no artigo 3º de sua
lei de criação: “esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos
humanos”15 (BRASIL, Lei nº 12.528/2011). Apenas em 2013, a CNV incorporou formalmente
ao seu rol de temas um grupo de trabalho específico para a investigação de violações que se
relacionassem à questão de gênero. No entanto, um longo caminho de denúncias, lutas políticas,
avanços e retrocessos no campo social e jurídico, nacional e internacionalmente, marcaram a
trajetória pregressa da comissão.
Neste capítulo, tratar-se-á dessa trajetória anterior ao estabelecimento formal da
comissão nacional e das comissões estaduais da verdade, percorrendo os marcos da legislação
brasileira, do Direito Internacional (DI), da academia e da luta dos movimentos sociais que
arrefeceram o cenário interno e pressionaram o Estado a manter os olhos mais atentos à questão
das violações aos direitos humanos e, em específico, à violência de gênero.
O trecho da canção da lendária banda dos anos 1970, Secos & Molhados, na epígrafe
desta seção, reproduz de forma sensível e implícita uma sessão de tortura16. Entre a vertigem
15

Grifo meu
Algumas interpretações sobre a canção de Luhli e João Ricardo já foram lançadas em pesquisas que mobilizam
a reflexão sobre a composição e o contexto em que fora escrita, ainda durante a ditadura, na década de 1970. Na
dissertação “O doce e o amargo de Secos & Molhados: poesia, estética e política na música popular brasileira”,
SILVA (2007) defende que o “[...] eu-lírico não consegue exercer o seu direito de expressão, por isso ele decide
apenas escutar o que estes lhe têm a dizer. Adotando o silêncio como estratégia, ele aguarda alguma mensagem de
esperança ou redenção ao suplicar ao seu interlocutor que lhe fale algo. Essa impossibilidade de se dizer o que se
pensava é uma clara referência à ditadura militar, responsável pela censura imposta aos opositores do regime”
16
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provocada pela dor, combinada à angústia de uma possível delação involuntária, as sessões
muitas vezes provocaram narrativas fictícias por presas e presos políticos que tentavam ganhar
tempo antes que qualquer informação pudesse escapar. Em outros momentos, a aflição frente
ao cenário de terror provocou o silêncio, duro e indigesto, sem eco. No entanto, será que o fim
da ditadura provocara o movimento reverso: a fala?
O histórico das denúncias sobre mortes, desaparecimentos e mesmo tortura daquelas e
daqueles que não podiam falar – porque estavam mortos, desaparecidos ou porque eram
crianças, por exemplo – remonta ainda aos anos da ditadura e é reconhecido como um dos
primeiros impulsos para levar a público tais crimes. Contudo, nem todos os crimes foram
denunciados ou, pior, a nem todas as denúncias foi oferecida a escuta. Nesses casos, a
experiência terrível vivida em cativeiro, de certa forma, cristalizou-se e, uma vez sem escuta,
faz sentido os dizeres da canção: “eu não vou dizer, nada por dizer”, como se aquele momento
de tortura se prolongasse no trauma.
Exemplos como o de Eugenia Zerbini e Ieda Akselrud Seixas destacam essa conduta.
Segundo o relatório da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, Eugênia
foi estuprada aos 16 anos, em fevereiro de 1970, na ocasião de uma visita a sua mãe, Therezinha
Zerbini, que estava presa no DOI-CODI paulista, após atuar como apoio para o movimento
estudantil. Foi para a Revista Brasileiros, em novembro de 2013, que Eugênia levou a público
pela primeira vez a violência que sofrera mais de 40 anos antes17. Há pelo menos dois motivos
que explicam por que o fez tanto tempo depois: primeiramente por essa ser uma “história mal
digerida”, como aparece na matéria. Além disso, o silêncio de décadas também se deveu a sua
vontade de poupar a família que já estava preocupada com a prisão de sua mãe. Para além do
círculo familiar, a, na época, garota de 16 anos tinha certeza de que sua narrativa não seria
ouvida e, se ouvida, não teria créditos: “Agora com a abertura dos arquivos, com a Comissão
Nacional da Verdade, as pessoas falam. O meu depoimento será considerado. Antes, a maior
dor que poderia me ser infringida, não fossem suficientes as dores do dia 13 de fevereiro de
1970, seria duvidarem do meu relato” (ZERBINI Apud VILELA, 2013, s/p)18.
(SILVA, 2007, p. 389). Já ENISWELER e NEUMAN vão além em seu artigo “Ditadura e música: um retrato da
sociedade nas composições do grupo Secos e Molhados” e, mais que apontar para a censura como elemento que
barra a fala de opositores, atribui à canção o papel de “mensagem contra tortura e opressão”. Essas variadas formas
de conceber a mensagem expressa na canção abrem a possibilidade de visualizar na narrativa lírica uma sessão de
tortura.
17
Disponível em http://old.brasileiros.com.br/2013/09/a-filha-do-general/. Acesso em setembro de 2017.
18
O caso de Eugênia Zerbini pode ser apreciado na Audiência Pública “Militares de resistência à Ditadura”
realizada pela Comissão Rubens Paiva, ocasião em que trata da trajetória de seu pai, general Euryale de Jesus
Zerbini, e também de sua própria. O evento foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo no dia 11 de
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Similar à história de Eugênia, o caso de Ieda foi explorado tanto pela comissão paulista
quanto pela Nacional. Ambas destacaram o lapso temporal entre a violência vivida por Ieda e
seu relato, muitos anos depois:

Cabe dizer que a gente [Ieda, a irmã e a mãe] não foi torturada fisicamente...
eu levei uns tapas, apanhei... quer dizer, isso também é uma coisa engraçada...
Eu sofri abuso sexual dentro do banheiro. Todo mundo já sabe. Eu posso
contar essa história porque há depoimentos e depoimentos. Mas eu levei muito
tempo para me tocar que aquilo era abuso sexual, sabe por quê? Eu
minimizava aquele episódio porque, afinal, não era pau de arara, não era
choque e não era cadeira do dragão. É muito louco isso! É muito louco!
(SEIXAS Apud BRASIL, 2014, p. 420).

Motivos aparentemente distintos, portanto, levaram ao silêncio de Eugênia e Ieda.
Enquanto a primeira apresentava medo sobre o descrédito que poderiam atribuir a sua narrativa,
a segunda amortecia o trauma da experiência vivida, vinculando esse tipo de violência à
importância de segunda ordem. Como se para figurar entre as denúncias de tortura fosse
necessário seguir um protocolo padrão de ‘violências verificáveis e tradicionais’, como o já
citado pau de arara ou o choque elétrico19. Contudo, a lacuna presente entre as denúncias de
violência sexual e violência de gênero remontam necessariamente o percurso dos avanços
obtidos pelos movimentos sociais, principalmente o feminista, o que desencadeou processos de
revisão da forma como tais crimes são vistos e avaliados. Em outras palavras, a ausência de um
debate mais acalorado sobre as desigualdades de gênero e sobre a importância da narrativa
feminina ajudaram a transformar essas experiências em histórias que ‘não valiam a pena de
serem contadas’, como se não valesse a pena dizer nada por dizer, nada que não reverberasse
nos ouvidos da sociedade.
De forma flagrante, é possível atribuir às comissões da verdade brasileiras um papel
essencial na abertura de um espaço de escuta para pessoas atingidas pela tortura, por trauma ou
outro tipo de dano causado pelo Estado durante a ditadura. De modo específico, é possível
apontar para um alargamento do incentivo à fala de mulheres que além de terem passado por
situações de violência, incluindo as inúmeras formas de manifestação da violência sexual e de
gênero, carregaram consigo a insígnia do silêncio justamente por ser essa uma violência que

novembro de 2013, cerca de dois meses após a divulgação da matéria da Revista Brasileiros, citada no texto acima.
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iYPbAAwngIk. Acesso em janeiro de 2017.
19
O primeiro documento de peso apresentado para a população brasileira que continha as denúncias de tortura foi
a publicação Brasil Nunca Mais, no ano de 1984. O material apresenta um esforço em sistematizar as violências
em tipos específicos de tortura. Nesse panorama, um breve capítulo dedica-se a conceber a “Tortura em crianças,
mulheres e gestantes”, no qual o crime de estupro é denunciado de forma explícita.
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envergonha e suscita julgamentos morais direcionados às atingidas. Como bem apontou
Mariana Joffily:

Um dos grandes problemas do delito sexual reside no fato de a suspeita
também recair sobre a pessoa afetada. Se os sobreviventes de situações
extremas carregaram a culpa por não terem vivido o mesmo destino de seus
companheiros mortos ou desaparecidos, quem sofreu violência sexual teve
dificuldade de subtrair-se de um sentimento de responsabilidade pela
experiência traumática, o que tendeu a isolá-las no âmbito do privado e da
vergonha (JOFFILY, 2016, s/p).

Um exemplo prático sobre isso advém da publicação das argentinas Miriam Lewin e
Olga Wornat, Putas y guerilleras (2014). As autoras, que também foram perseguidas políticas
na ditadura, abordaram as violências sexuais sofridas por mulheres encarceradas e o
consequente julgamento social que esse tipo de violência levantava. Lewin aborda que foi
questionada em um programa da TV aberta sobre o suposto caso que nutriu com seu torturador.
As insinuações direcionadas a mulheres que passaram por esse tipo de violação, contudo, não
se restringiu às interpretações maldosas de pessoas que pouco sabiam sobre aquela época.
Wornat relata o caso de uma mulher presa por ser quadro de uma organização de esquerda. A
ela recaía o julgamento de companheiras e companheiros de luta política, que a taxavam de
“amante” de determinado militar. Os exemplos levantados em Putas y guerilleras são
simbólicos para entender a culpabilização das vítimas, o que, consequentemente, deixa evidente
o porquê do silêncio das afetadas. No caso peruano, depara-se com realidade semelhante. No
texto La violencia contra las mujeres y la Comisión de la Verdade y Reconciliación de Perú,
Julissa Mantilla Falcón refere-se ao desafio que a comissão da verdade teve para abordar a
questão da violência sexual, uma vez que as mulheres acometidas por esse tipo de ação
encontravam-se reprimidas em suas memórias, pois tinham receio de passar pela reprovação de
seus maridos, familiares e comunidade.
No entanto, faz-se necessário ponderar que nem todos os casos de violência sexual e
violência de gênero foram marcados pelo silêncio de décadas. Alguns exemplos deflagram que
as denúncias a respeito de violência sexual já despontavam mesmo antes do fim oficial da
ditadura militar. Foi o caso da guerrilheira da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Maria
Auxiliadora Lara Barcellos, presa em 1969 no Rio de Janeiro junto a outros dois companheiros
de organização, ambos homens20. No ano seguinte a sua prisão, 1970, quando ainda estava sob
20

Tratava-se de seu namorado à época, Antônio Roberto Espinosa, e do companheiro de organização, Chael
Charles Schreirer, morto no mesmo dia da captura. Maria Auxiliadora ficou presa até janeiro de 1971, quando foi

43

tutela do Estado, Dodora – como era conhecida – foi levada à Justiça Militar para prestar
depoimento. Um trecho relevante de sua denúncia, em relação aos atos de violência de cunho
sexual a que foi submetida, foi apresentado pelo Relatório Final da Comissão Nacional da
Verdade:

Que nesta sala foram tirando aos poucos sua roupa [...] que um policial, entre
calões proferidos por outros, ficou a sua frente como traduzindo manter
relações de sexo com a declarante ao tempo em que tocava em seu corpo, que
esta prática perdurou por duas horas; que o policial profanava os seus seios e
usando uma tesoura, fazia como iniciar seccioná-los (BRASIL, 2014, p.
1847)21.

Embora não faça uso de termos específicos como “violência sexual” ou mesmo
“estupro”, a narrativa de Maria Auxiliadora expõe com objetividade os tipos de violência a que
foi submetida e, como é possível observar no excerto, trata-se de condutas violentas dirigidas a
sua sexualidade e, ainda que não configurassem como torturas mais comuns à época, foram
notadas por Maria Auxiliadora e denunciadas ainda no calor do momento22 . Nem todas as
torturas vividas por ela, contudo, vieram à tona em seu depoimento. Mais de 40 anos depois do
ocorrido, Antônio Roberto Espinosa, que era seu namorado à época, e foi preso na mesma
ocasião, denunciou para a Comissão Nacional da Verdade que Dodora era alvo de investidas
violentas dos agentes militares que visavam atingi-la principalmente por ser mulher:

Bom, além dos palavrões, das ofensas, que visavam, sobretudo, à Maria
Auxiliadora, eles procuravam, criavam situações de constrangimento sexual,
para nós e para ela, sobretudo, para ela. Porque era a única mulher que estava
ali presente, e depois acabaria sendo a única mulher que estava no presídio.
[...] E ficou enjaulada em um lugar diferente, não onde ficavam os presos do
sexo masculino, e nua, como objeto de observação dentro de um quartel, está
certo? (BRASIL, 2014, p. 1847).

banida do Brasil pelo Decreto nº 68.050, em decorrência da troca de prisioneiras e prisioneiros políticas(os) pelo
embaixador sequestrado Giovani Enrico Bucher. Após passar por diversos países, na qualidade de exilada, Dodora
retomou os estudos de medicina na Alemanha. No ano de 1976, quando morava no país germânico, onde estudava,
suicidou-se após apresentar crises psiquiátricas relacionadas ao trauma deixado pela tortura. Mais informações,
consultar o Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, volume III, p. 1845-1851.
21
A denúncia, parte de seu testemunho na Justiça Militar, também é reproduzida na publicação Brasil Nunca Mais.
22
A literatura sobre o tema “violência de gênero” no contexto da ditadura militar brasileira mostra que havia um
consenso tácito a respeito do que se considerava tortura. Nem sempre, contudo, essa noção incluía os casos de
violências vividos mais especificamente pelas mulheres. As razões dessa lacuna em relação ao que se considerava
tortura, deve-se a alguns fatores, entre eles a própria ideia de que, com o foco voltado para esse tipo de violência,
perder-se-ia de vista acontecimentos essenciais para o panorama geral do que se deveria denunciar. Essa ideia é
denunciada por Maria Amélia de Almeida Teles em sua fala na Audiência Pública Verdade e Gênero, realizada
em
São
Paulo
pela
CEV-SP,
em
parceria
com
a
CNV.
Disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=g0YmqGZwv0Y. Acesso em fevereiro de 2017.
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Outro exemplo de denúncia que veio a público ainda antes do fim da ditadura encontrase no testemunho concedido por Inês Etienne Romeu ao Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), em 1979, após a prisioneira clandestina ter deixado a Casa da
Morte em Petrópolis23. Apesar de sua narrativa vir a público apenas após sua soltura, Inês a
havia escrito em 1971 durante um período em que esteve internada em decorrência das
violências sofridas, como é possível verificar ao fim do Processo registrado na OAB, que
contém assinatura da autora da denúncia e data da confecção da narrativa. O relato de Inês
possibilitou que o imóvel onde ela e outras pessoas sequestradas pelo Estado ficaram
aprisionadas, por motivo político, fosse localizado, bem como serviu de ponto de partida para
investigação de inúmeros casos de desaparecimento político, já que todas as outras pessoas que
por ali passaram acabaram morrendo ou sendo desaparecidas. O documento, no entanto, não se
limita às denúncias sobre terceiros. Inês também é categórica ao afirmar que foi alvo de
violências diversas, inclusive sexual:

Espancaram-me no rosto até ficar desfigurada. A qualquer hora do dia ou da
noite, sofria agressões físicas e morais. “Márcio” [codinome de um dos
agentes] invadia minha cela para “examinar” meu ânus e verificar se
“Camarão” havia praticado sodomia comigo. Este mesmo “Márcio” obrigoume a segurar seu pênis enquanto se contorcia obscenamente. Durante este
período fui estuprada duas vezes por Camarão e era obrigada a limpar a
cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidades, os mais
grosseiros” (Processo nºF-CDH-017/80, 1979, p. 8)24.

O documento assinado por Inês é emblemático e chegou a ser considerado precursor
nos relatos públicos sobre violência sexual e de gênero no Brasil25.

23

Segundo Relatório Preliminar apresentado pela CNV sobre o caso, a Casa da Morte foi estruturada no início de
1971 pelo Centro de Informações do Exército (CIE). Assim como em outros casos, este imóvel foi usado como
forma de possibilitar sequestros de pessoas que eram perseguidas políticas durante a ditadura. A prisão de Inês
converge com a data de início de funcionamento da Casa, em maio de 1971. Ela passou por diversos órgãos da
repressão além da casa clandestina e foi libertada apenas em 1979, após a Lei de Anistia. No mesmo ano que sai
da prisão, escreve seu relato sobre o período em que esteve em Petrópolis e entre a OAB. Mais informações,
verificar em BRASIL, Comissão Nacional da Verdade. “Relatório Preliminar de pesquisa sobre a ‘Casa da Morte
de Petrópolis’”. Março de 2014.
24
Trata-se do processo registrado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Conselho Federal do Rio de
Janeiro, em 1979. O documento representa a oficialização da denúncia de Inês Etienne Romeu, escrita ainda em
1971, logo que deixou a Casa da Morte. O lapso cronológico entre a data de confecção da narrativa e sua entrega
a OAB explica-se pelo fato da promulgação da Lei de Anistia em 1979 e uma ampliação da abertura para esse tipo
de
denúncia.
O
documento,
na
íntegra,
pode
ser
acessado
pelo
link
http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/doc/DEPOIMENTO_INES.pdf. Acesso em setembro de 2017.
25
Inês Etienne Romeu morreu em 2015, mas seu caso ganhou novos capítulo em março de 2017, quando a
denúncia de estupro movida pelo Ministério Público Federal contra “Camarão” foi rejeitada pelo juiz Alcir Luiz
Lopes Neto, que recorreu à Lei de Anistia como forma de justificar sua decisão, beneficiando o acusado. Para

45

O espaço de tempo que separa a denúncia de Maria Auxiliadora, na Justiça Militar
(1970), e a redação da denúncia de Inês Etienne sobre a Casa da Morte (1971) da entrega do
documento à OAB, contudo, não é uma total lacuna. Nesse lapso temporal instalou-se o embrião
de mobilizações políticas que muito influenciaria, no futuro, a publicização de casos como o
das já citadas denunciantes. Se, dentro das prisões, algumas mulheres se encorajaram e
denunciaram os crimes sofridos frente à Justiça Militar, sob o consequente risco de sofrerem
retaliações, fora delas, outras mulheres, familiares de pessoas que estavam presas, exiladas ou
que haviam desaparecido, aproveitavam a inicial distensão política para se organizarem no
sentido de validarem o direito de reivindicar direitos (SADER, 1989).
Nesse contexto, derivada da luta já iniciada pelos familiares, como na Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos (CFMDP)

26

, surgiram os grupos

especificamente dedicados a mobilizarem a pauta por anistia, tal qual os Comitês Brasileiros
por Anistia, surgidos em 1978, e o vanguardista Movimento Feminino pela Anistia, surgido
ainda em 1975. Essas organizações eram respostas às negativas do Estado acerca de localizar e
elucidar as circunstâncias de morte e desaparecimento de seus entes, fazendo com que as
mobilizações dos familiares encontrassem “[...] na luta pela anistia espaço para amadurecer e
reelaborar suas estratégias” (GALLO, 2013, p. 165).
Assim, se desde o início das articulações entre familiares tenha ficado notório o
protagonismo de mulheres, mães-irmãs-esposas/companheiras-filhas ou mesmo ex-perseguidas
políticas, na luta pela anistia, tal tendência ficou ainda mais flagrante, haja visto o próprio título
do Movimento Feminino por Anistia. A década de 1970, contudo, ainda era marcada pelo
entendimento de que “A luta pela causa específica da mulher era considerada inoportuna,

saber mais, acessar matéria de 08 de março de 2017, “Inspirado em Olavo de Carvalho, juiz rejeita denúncia por
estupro sofrido por presa política”. Disponível em http://justificando.cartacapital.com.br/2017/03/08/juiz-rejeitadenuncia-do-mpf-contra-estupro-da-unica-sobrevivente-da-casa-da-morte/. Acesso em setembro de 2017.
26
Desde o início da década de 1970, diversas pessoas que tinham em comum a busca por familiares que haviam
morrido em circunstâncias mal explicadas ou que haviam desaparecido sem deixar pistas começaram a se reunir
para pressionar o poder público por respostas. Mais precisamente em 1974, é que, com apoio da Igreja, simbolizada
por Dom Paulo Evaristo Arns, essas pessoas conseguiram uma reuniao com o então chefe da Casa Civil, general
Golbery do Couto e Silva, dando início oficial à relação de pressão exercida por esses sujeitos políticos em busca
de respostas do Estado e o consequente estabelecimento de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que ficou
conhecida como “CPI dos desaparecidos” (TELES, 2010). Tratava-se de um momento icônico para toda a América
Latina, no que diz respeito à articulação de movimentos sociais relacionados à busca por pessoas desaparecidas.
Um dos marcos de maior destaque nesse ínterim é a organização Madres de Plaza de Mayo, surgida em 1977, na
Argentina.
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inconveniente e divisionista” (COLLING, 1997, p. 41)27, mesmo assim, na esteira dos “novos
movimentos sociais”:

Essa luta [por anistia] começou, então, pelas mulheres. No início
mobilizaram-se aquelas mais próximas aos presos políticos, irmãs, esposas,
companheiras e mães. Foram criadas comissões de familiares de presos e
desaparecidos. Mas logo receberam adesão de outras mulheres (Amelinha
TELES, 2003, p. 82).

Essa nova geração de protagonistas mulheres apresenta uma tendência legada por essas
que se envolveram com a política em grupos armados na década de 1960 e anos iniciais da
década de 1970. A ocupação da arena pública e política por elas caracterizou um novo cenário
social definido por Elizabeth Jelin como a oposição entre a simbólica luta feminina pós-ditadura
versus o masculino poder repressivo:

Si cerramos los ojos, hay uma imagen que domina la escena humana de las
dictaduras: las Madres de Plaza de Mayo y outras mujeres, Familiares,
Abuelas, viudas, Comadres de detenidos-desaparecidos o de presos políticos,
reclamados y buscando a sus hijos (en la imagen, casi siempre varones), a sus
maridos o compañeros, a sus nietos. De outro lado, los militares, desplegando
de lleno, su masculinidad. Hay uma segunda imagen que parece,
especificamente para el caso argentino: prisioneras mujeres jóvenes
embarazadas, pariendo em condiciones de detención clandestino par aluego
desaparecer. [...]
El contraste de género em estas imágenes es claro, y se repite
permanentemente em uma diversidad de contextos. Los símbolos del dolor y
el sufrimiento personalizados tienden a corporizarse em mujeres, mientras que
los mecanismos institucionales parecen pertenecer a los hombres (JELIN,
2002, p. 99).

A dinâmica simbólica para o caso argentino, sinalizada por Jelin, aplica-se também ao
caso brasileiro. Como se pode perceber, aqui foram também as mulheres que ilustraram as
imagens de pedido de anistia, seja em comitês tipicamente femininos, seja como familiares de
pessoas detidas e/ou desaparecidas políticas.

27

Como aponta Céli Regina Jardim Pinto, o período da ditadura brasileira foi uma “década que desde o começo
foi política por excelência, com dois campos ideológicos claros se enfrentando violentamente” (PINTO, 2003,
p.42). Nesse sentido, é possível entender que as mulheres organizaram-se politicamente para combater um inimigo
comum e específico: a ditadura. É necessário, porém, não nublar o protagonismo político que elas tiveram, ainda
que articuladas em movimentos que não levantassem bandeiras explicitamente feministas. Como se refere
Margareth Rago, o feminismo à brasileira já estava formado desde sua primeira onda com as sufragistas,
representadas pela classe média letrada no momento anterior ao estabelecimento da ditadura. Nas décadas de 1960
e 70, ainda que sejam marcadas pelas gerações que partilharam das ideologias europeia e estadounidense de
libertação sexual, é possível notar um certo abandono da pauta, já que as organizações políticas priorizaram a luta
contra a ditadura em seu centro (RAGO, 2006).
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No caso brasileiro, é necessário considerar que a década de 1970 foi palco de uma
renovação das pautas políticas, fenômeno possibilitado pela abertura que se anunciava desde a
metade da década e que se reforçava com o estabelecimento da Anistia. Ainda que o projeto
vencedor não ternha refletido as reivindicações da esquerda, a saída de pessoas da prisão e o
retorno de militantes que estavam exilados determinou a mobilização considerada pelo
sociólogo Eder Sader como “novos movimentos sociais”. Entre os diferentes grupos que
compuseram esse renovado perfil político, diferentes tipos de grupos de mulheres (ou
feministas, em alguns casos) aproveitaram o contexto de reorganização social para partilharem
suas demandas em diferentes esferas:

As resistências no meio da esquerda e da Igreja se amenizavam com o Ano
Internacional da Mulher [1975], promovido pela ONU. A ‘rainha do lar’
começa a ceder espaço para a militante também engajada na luta pela
redemocratização do país. Os jornais feministas aparecem – Brasil Mulher,
Nós Mulheres e Mulherio tiveram grande aceitação. O debate feminista ia se
impondo, questionando o relacionamento entre homem e mulher, as
discriminações e a violência sofridas pelas mulheres28 (COLLING, 2016, p.
43).

Um processo que se iniciou com simultaneidade às lutas por anistia e que também
contou com atuação primordial de familiares foi a construção do projeto Brasil Nunca Mais,
entre os anos de 1979 e 1985. Após a decisão sobre a anistia, que não beneficiou o movimento
de familiares,

os casos foram sendo julgados de modo individual, permitindo que os
advogados de defesa dos presos políticos tivessem acesso, durante 24 horas,
aos processos da Justiça Militar – instância que julgava os crimes contra a
“Segurança Nacional”– e pudessem preparar a argumentação jurídica
necessária para que seus clientes fossem contemplados pela nova lei. Foi a
partir dessa fresta que se iniciaram os trabalhos que resultariam no livro
Brasil: nunca mais: empréstimo dos processos, fotocópia, microfilmagem e,
posteriormente, compilação, cruzamento e tratamento dos dados que
continham (JOFFILY, 2010, p. 113).

Com o lançamento da publicação compilada, a partir da reunião dos processos foi
possível lançar mão de uma “‘radiografia’ do que foi a repressão política durante a ditadura
militar no Brasil através de documentos produzidos pelo próprio governo” (JOFFILY, 2010, p.
113). Essa radiografia, no entanto, dedicou apenas 8 páginas para abordagem de Tortura em

28

É possível encontrar uma análise mais detalhada deste material em Da guerrilha à imprensa feminista: a
construção do feminismo pós-luta armada no Brasil (1975-1980) de Maria Amélia de Almeida Teles e Rosalina
Santa Cruz (2013).
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crianças, mulheres e gestantes, dividida em três sessões: 1) Menores torturados, que apresenta
14 trechos de narrativas denunciando tortura em crianças e jovens menores de idade; 2)
Mulheres torturadas, na qual 6 casos são explorados e, por fim, 5) Gravidez e aborto, onde se
encontram 11 casos abordados. O segundo tópico mencionado merece uma breve análise: ainda
que a publicação derivada da análise detalhada dos processos, resumida a um livro de 312
páginas, não se dedique em nenhum momento a teorizar sobre a lógica da tortura29, expondo,
por exemplo, o que se entende por violência sexual e, obviamente, nem chega a citar o termo
“violência de gênero”, é possível perceber que implicitamente há um entendimento acerca do
tema, afinal, do universo total de casos explorados no segundo tópico, sempre houve denúncias
de violências sexuais, como é possível perceber a partir da leitura do capítulo, que menciona
choques elétricos nas genitais com a presença dos maridos, estupro (com pênis ou outros
objetos), constrangimento sexual frente a outros companheiros, nudez forçada agravada por
outro tipo de constrangimento, como desfilar nua.
Entre os relatos presentes no capítulo, encontram-se justamente as narrativas de Inês
Etienne Romeu, prestadas em seu texto-denúncia sobre as torturas vividas na Casa da Morte:

A bancária, Inês Etienne Romeu, de 29 anos, denunciou:
(...) A qualquer hora do dia ou da noite sofria agressões físicas e morais.
‘Márcio’ invadia minha cela para ‘examinar’ meu ânus e verificar se
‘Camarão’ havia praticado sodomia comigo. Este mesmo ‘Márcio’ obrigoume a segurar seu pênis, enquanto se contorcia obscenamente. Durante este
período fui estuprada duas vezes por ‘Camarão’ e era obrigada a limpar a
cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e obscenidade, os mais
grosseiros (...) (BRASIL NUNCA MAIS, 1983, p.47).

Dividindo espaço com a icônica denúncia, também está presente a história de Maria
Auxiliadora:

No Rio, a funcionária pública Maria Auxiliadora Lara Barcelos, de 25 anos,
narrou, em 1970, como a forçaram a atos degradantes com outros prisioneiros
políticos:
[...] que, na polícia do Exército, os três presos [Chael, Espinosa e Maria
Auxiliadora] foram colocados numa sala, sem roupas; que, inicialmente,
chamaram Chael e fizeram-no beijar a declarante toda e, em seguida,
chamaram Antonio Roberto para repetir a prática, (...) o cabo Nilson Pereira
insistia para que a declarante o fitasse, sem o que não lhe entregaria refeição
(...) (BRASIL NUNCA MAIS, 1985, p. 48).

29

É na primeira parte do livro, intitulada “Castigo cruel, desumano e degradante”, que se localiza descrição e
denúncia de alguns tipos de tortura como “O ‘pau-de-arara’”, “O choque elétrico” e mesmo “Tortura em crianças,
mulheres e gestantes”. Com objetivo primordial de relatar como essas torturas se desenvolveram, a narrativa não
se dedica a refletir teoricamente acerca da tortura como conceito ou como crime.
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Assim, apesar da brevidade com que o tema é tratado, o impacto dos relatos e o caráter
público que o lançamento do livro deu às narrativas tornou as denúncias mais visíveis, ainda
que um longo caminho, marcado pelo silêncio, tenha pautado a temática.
Entre os dois grupos de exemplos de denúncias individuais suscitados até aqui – 1) os
casos de Eugênia e Ieda e 2) os casos de Maria Auxiliadora e Inês –, é perceptível uma diferença
crucial: o primeiro grupo de relatos é marcado pelo silêncio, foram guardados durante um longo
período de tempo, só trazidos à tona com a criação de comissões da verdade; já o segundo grupo
de relatos, conformam narrativas levadas a público praticamente contemporâneas aos seus
acontecimentos. No entanto, mesmo acerca dessas denúncias já apresentadas durante a ditadura,
fica a questão sobre o limite de escuta dada a essas, já que não se nota a reverberação das
mesmas. Em Y nadie queria saber... - publicação argentina que, como indica o título, sugere
que denúncias de mulheres sobreviventes de violência existiam, porém não tinham escuta –, as
autoras do projeto Memoria Abierta percorrem o caminho tortuoso entre as denúncias
espontâneas e aquelas que vieram à tona possibilitadas pelo processo de judicialização dos
crimes da ditadura argentina. Nesse ínterim, fica evidente um comprometimento militante com
o ato de narrar a própria história e o próprio trauma, ainda que tal atitude não cause a superação
das experiências individuais. O livro consegue, contudo, deixar em destaque a dúvida levantada
por outros países latino-americanos acerca da questão: “por que levou tanto tempo para que se
pudesse ouvir, no sentido forte do termo, dentro da esfera pública, os relatos das mulheres que
sofreram crimes sexuais durante as ditaduras militares?”, como indaga a historiadora Mariana
Joffily ao citar a referida publicação argentina (JOFFILY, 2016, s/p).
Outra diferença, porém, estabelece-se entre um e outro grupo de exemplos de denúncias:
tanto Eugênia como Ieda não foram presas ou passaram por violência em decorrência de sua
própria atuação política. Como já se mencionou, a primeira sofreu estupro na ocasião em que
visitava sua mãe, essa sim presa política, já a segunda o sofreu quando presa, em razão da
perseguição que sofria toda a sua família30. Não é possível, entretanto, estabelecer uma fronteira
nítida entre os casos de militantes e não-militantes, como se ao primeiro grupo fosse intrínseco
o compromisso da fala e da denúncia, enquanto ao segundo se imputasse o silêncio e o medo
30

Ieda faz parte da família Seixas, sua mãe Fanny Akselrud de Seixas e seu pai Joaquim Alencar Seixas e seu
irmão Ivan Aselrrud de Seixas eram quadros do Partido Comunista. Os homens da família foram capturados em
1971, o que ocasionou o assassinato de seu pai. Ivan, nesta ocasião, era menor de idade e mesmo assim ficou
detido, além de ter sofrido intensas torturas. A mãe, Iara e a outra irmã foram levadas presas na sequência. Para
saber mais, consultar SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa. Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo Rubens Paiva. Infância Roubada. Crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil. São Paulo-SP:
ALESP, 2014.
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de denunciar. Prova disso é o discurso de Maria Amélia de Almeida Teles durante a audiência
pública Verdade e Gênero, ocorrida em março de 2013, fruto da parceria entre CNV e Comissão
Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva. Na ocasião, a reconhecida militante feminista
e ex-presa política relatou: “Eu acho que a violência sexual nós sempre omitimos. Nós mesmas,
as sobreviventes, deixamos a violência sexual como algo secundário” (TELES, 2013)31.
Entre esses dois grupos de exemplos possíveis, estabelece-se, portanto, uma questão
complexa a respeito da fala e do silêncio de pessoas que foram atingidas por violência sexual
ou violência de gênero. Embora o trauma que cala seja inegável, não é absurdo questionar:
quando essas pessoas, sobretudo mulheres, foram, de fato, ouvidas? A impressão de serem essas
denúncias divisionistas32 ou de segundo grau de importância, justificaram, em certa medida, a
opção de muitas mulheres por não trazer suas histórias a público. Da mesma forma, os ouvidos
pouco atentos às denúncias daquelas que falaram também reforçaram o estereótipo sobre essas
violências como crimes de menor importância. Segundo Amelinha, na mesma audiência já
referida, houve um comprometimento geral entre as ex-presas políticas (e ex-presos) acerca da
importância de denunciar as mortes e desaparecimentos testemunhados dentro dos órgãos da
repressão. Era como falar por aquelas pessoas que já não teriam como contar suas histórias. No
mesmo sentido, havia o intuito de revelar para as famílias e para a sociedade, de forma geral, o
que aconteceu àquelas pessoas. Não é possível nublar, entretanto, que diversos tipos de tortura
foram relatados como forma de denunciar a violência com que o Estado brasileiro vinha
tratando presas e presos políticos, prova disso são os relatos advindos do exílio ainda durante a

31

Por outro lado, é necessário ponderar que por mais que não seja possível estabelecer uma divisão entre mulheres
militantes e mulheres não militantes, no que diz respeito às denúncias de violências, é possível perceber como os
corpos das mulheres foram usados como meio de punição a seus/suas familiares. Nos dois casos explorados, vêse mulheres jovens estupradas em contextos em que seus pais eram perseguidos. A mesma dinâmica é reproduzida,
grosso modo, com as crianças que estiveram sob a tutela do Estado repressor e sofreram torturas físicas e/ou
psicológicas como meio de castigar seus pais, presos e presas políticas. Para saber mais sobre a vivência de crianças
nesse contexto, consultar SÃO PAULO (Estado). Assembleia Legislativa. Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo Rubens Paiva. Infância Roubada. Crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil. São Paulo-SP:
ALESP, 2014. e CARDOSO, Luisa Rita. Não sei e não quero dizer: tortura e infância na ditadura civil militar
brasileira (1964-1985). Dissertação (mestrado) – UDESC. Florianópolis-SC, 2015
32
Afinal, “A luta pela causa específica da mulher era considerada inoportuna, inconveniente e divisionista”
(COLLING, 1996, p. 41).
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ditadura33, os filmes e livros de memórias lançados no intervalo entre a anistia e a atualidade34,
e até os recentes relatos prestados em audiências organizadas pelas comissões da verdade.
Porém, embora não se deva perder de vista que as contribuições no sentido de denunciar
foram muitas, ininterruptas e originadas ainda durante os anos da repressão, é necessário notar
que há uma transformação sensível na abertura de um espaço de escuta ampliado com o advento
das comissões da verdade. Do ponto de vista teórico, é evidente que:

O desenvolvimento de uma estratégia de construção da paz pós-conflito deve
estar alicerçado em um rigoroso exame das causas, da natureza e dos efeitos
do conflito prévio. Frequentemente, as comissões da verdade se encontram
em uma posição vantajosa para empreender esse tipo de estudo, pois prestam
especial atenção ao testemunho e às circunstâncias atuais das vítimas das
violações, examinando os indivíduos e as instituições responsáveis pelas
violações dos direitos humanos. Grande parte das comissões coletou
volumosa evidência de milhares de fontes diferentes. Sobre essa base
conseguem gerar um retrato exaustivo das violações durante o período que
foram encarregadas de investigar. As comissões da verdade também analisam
as causas sociais, estruturais e institucionais do conflito e as violações dos
direitos humanos. Por sua vez, elas têm capacidade de esclarecer o que
aconteceu, não só em casos individuais, mas também no contexto mais amplo
que possibilitou essas violações. Essa função diagnóstica pode ajudar a
identificar as causas fundamentais do conflito e a examinar o papel que os
atores externos e não governamentais têm cumprido em exacerbar e manter o
conflito. Nessa base, podem fazer sugestões mais efetivas e alicerçadas a
respeito das medidas que podem ser tomadas para atacar essas causas ou
reduzir a capacidade dos atores opressores para perpetuar o conflito. Essas
recomendações podem ser extraordinariamente úteis para os indivíduos
envolvidos na criação e na execução de estratégias de construção da paz pósconflito (ZYL, 2009, p. 40).
33

Estabeleceu-se entre homens e mulheres brasileiras no exílio um compromisso com as denúncias que, por razões
óbvias, não poderiam ser feitas por aquelas/es que ainda viviam sob a mira da repressão dentro do território
brasileiro. A mobilização desse grupo de pessoas perseguidas no exterior foi encampada por organizações de
direitos humanos que viabilizaram a formalidade e publicidade que necessitavam esses relatos. Em seu artigo
“Contra a tortura: a Anistia I AGRADECIMENTOS
Nmjb nternacional durante a Ditadura Militar no Brasil”, Renata Meirelles exemplifica que até mesmo
organizações de peso como Anistia Internacional recorreram às denúncias de tortura registradas no exílio para
fortalecerem seus mecanismos de combate à tortura no Brasil (MEIRELLES, 2016, p. 8).
34
Muitos trabalhos acadêmicos já analisaram as produções literárias e fílmicas com temáticas relacionadas à
ditadura militar brasileira, principalmente aquelas voltadas a explorar a violência, o trauma e o papel das pessoas
atingidas por essa conduta do Estado. Entre as inúmeras obras que poderiam ser citadas, destaca-se o documentário
de Lúcia Murat, lançado em 1989, Que bom te ver viva, no qual é possível acompanhar o álter-ego da diretora e
sua relação com o passado traumático da violência contra seu corpo feminino. Essa primeira tentativa de explorar
a experiência feminina a partir desta perspectiva abriu caminho para diversas obras que a seguiram, como Paredes
Pintadas (2012), Vou contar para os meus filhos (2011). Outro exemplo emblemático que, contudo, não mantém
o foco voltado para as violências sexuais ou vividas especificamente por mulheres, é o Brazil report a torture
(1971). Gravado no Chile, o filme mobilizou dezenas de homens e mulheres em situação de exílio. Nas gravações,
as personagens tiveram oportunidade de denunciar as violências vividas durante o período que estiveram sob tutela
do Estado ditatorial brasileiro. A produção possui um tom mais carregado de denúncia se comparado aos outros
exemplos: há muito menos uma perspectiva de revisão pessoal ou superação do trauma e o objetivo de denúncia
fica evidente, seja nas falas dessas personagens, seja nas simulações de como a violência era executada.
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Do ponto de vista prático, é urgente evidenciar que as comissões da verdade
frequentemente auxiliam a abertura de um espaço de escuta possível para que as denúncias,
mantidas em sigilo por anos – ou até décadas, como no caso brasileiro – sejam viáveis. Os
exemplos explorados neste tópico dão a dimensão de como em muitos casos essas narrativas só
se tornaram possíveis após a instauração dessas comissões e o concomitante reestabelecimento
da esperança de que algo poderia ser feito a respeito. Da mesma maneira, esta seção tentou
deixar evidente a ação dos movimentos de familiares e especialmente o protagonismo de
mulheres no interior dessas organizações como nuances que contribuíram para dar visibilidade
às narrativas e legitimar um espaço de escuta, mesmo que muitos anos após a ocorrência dos
cimes, com o estabelecimento das comissões. A viabilização desses relatos contribuiu
inegavelmente para reconstrução da história nacional, como aborda Zyl no trecho acima.
Porém, mais que isso, a efetivação das denúncias também foi essencial para reelaboração dos
traumas pessoais e para percepção do tema frente à sociedade civil como um todo. Dessa
maneira, a partir do momento em que se abre o passado explorando acontecimentos
traumáticos, abre-se também a possibilidade coletiva de interpretar os crimes e/ou condutas
reprováveis que persistem no presente.

1.2. Marcos nacionais e internacionais para a incorporação da perspectiva de gênero às
comissões brasileiras

Os anos 1960 e 1970 foram marcados por avanços significativos no que diz respeito à
conquista de direitos por mulheres, que, em esfera internacional, vivenciaram uma liberação
sexual e, no Brasil, alcançaram o direito ao divórcio e ampliaram a participação política,
principalmente nos grupos da esquerda clandestina. Munidas desses acontecimentos
emblemáticos, essas décadas também foram palco para transformações sensíveis na forma
como as Ciências Humanas elaboravam maneiras de refletir e compreender os eventos
históricos. Uma vez que as mulheres passaram a integrar de forma mais presente o espaço
político e com maior liberdade de atuação nas relações privadas e públicas, começou a ruir a
ideia de que a História era formada por um personagem neutro, um “sujeito humano universal”
(SOHIET & PEDRO, 2007, p.286). Tratava-se da epifânica constatação de que, até aquele
momento, as narrativas sobre os acontecimentos humanos haviam orbitado de forma
praticamente exclusiva em torno do homem. Era necessário, então, romper essa lógica e, com
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isso, inaugurava-se a História das Mulheres, pilarizada em uma “concepção militante associada
ao feminismo”, com “destaque e voz às mulheres na sociedade” e comprometida com a
“tentativa de combater a dominação masculina e patriarcal” (FRANCO, 2015, p. 37).
O compromisso de questionar esse personagem histórico, masculino e com tons de
neutralidade, todavia, não foi desempenhado de forma suficiente pela História das Mulheres
por muito tempo, afinal, por mais que essa escola da historiografia tivesse conseguido colocar
em cheque algo fundamental, a noção produzia uma nova questão: era possível, então, alicerçarse em uma “essência feminina”, como se as mulheres formassem um “grupo coeso” e um
“quadro identitário homogêneo” (FRANCO, 2015, p. 37)? As indagações legitimaram o
surgimento de uma nova visão no campo das reflexões das Ciênias Humanas: era o início dos
estudos de gênero, ainda na década de 1970, comprometido com uma “visão crítica da
existência natural de papéis” (FRANCO, 2015, p. 38) e, portanto, não voltado ao estudo apenas
das questões das mulheres, de maneira isolada, como alertou Joan Scott, na década de 1980.
Quando as comissões da verdade começaram a entrar em vigor pela América Latina, na
década de 1980, os estudos que concebiam o gênero como ferramenta para refletir sobre as
transformações sociais estavam em pleno desenvolvimento, ainda em fase de consagração
como campo de pesquisa. Em vista disso, é plausível que essas primeiras experiências não
tenham levado em conta tal questão para suas investigações, afinal, apenas muito recentemente,
após o enraizamento do gênero como categoria para pesquisa e da “violência de gênero” como
uma modalidade específica de violência, é que foi possível debruçar-se em torno da questão. A
abertura para essa esfera investigativa abriu também a percepção sobre esse tipo de violência:
não eram apenas casos eventuais, mas sim, uma prática sistemática de ação da repressão que
exercia um “domínio moral” nos corpos das vítimas. Assim, a inserção dessa lente nos trabalhos
da comissão passou a ser uma maneira de viabilizar não apenas uma revisão do passado e
possibilitar narrativas antes silenciadas, mas auxiliou o processo de “conceptualización legal
de las conductas” do Estado, impactou as políticas de memória, verdade e justiça e, hoje, tem
potencial de influenciar a concepção atual, relacionada às condutas sexuais (SONDERÉGUER,
2014, p. 15).
Contudo, ainda que a constituição de um campo de estudos que leve em consideração a
questão de gênero tenha viabilizado um debate mais amplo acerca das disparidades entre os
sexos, bem como tenha sido fruto de um novo momento político, protagonizado também por
mulheres que, consequentemente, empurraram para a agenda das preocupações a necessidade
desse debate, os documentos surgidos durante os trabalhos das comissões da verdade por toda
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a América Latina e no Brasil caracterizam-se sobretudo pela objetividade de abordagem de
casos de violência e, portanto, não estabelecem diálogos profundos com as teorias.
Nesse sentido, a concepção de gênero e o uso das categorias “mulher”, “violência” (seja
contra mulher ou de forma geral) e mesmo “gênero” amparam-se principalmente nos
entendimentos oferecidos pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. Esse campo, como
será possível observar a seguir, constituiu-se cronologicamente alinhado ao desenvolvimento
das teorias de gênero e isso demonstra que tanto os avanaços das Ciências Humanas quanto os
do Direito Internacional estão relacionados e se originaram a partir da confluência de alguns
fatores, entre eles o fortalecimento dos movimentos sociais e, principalmente, o movimento
feminista, que colocou em evidência a urgência do debate e da criação de medidas de proteção
para as mulheres – mais vulneráveis frente à lógica patriarcal das violências.
Construída também como resposta às recomendações da Comissão interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), a CNV, alinhando-se à lógica adotada pelas comissões da verdade
pelo mundo, igualmente baseou suas diretrizes no Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Além de documentos oficiais, assinados durante convenções dedicadas a discussão de temas
caros aos direitos humanos, a CNV também pôde se apropriar de experiências anteriores de
comissões da verdade, especialmente as da América do Sul, para inspirar algumas linhas de
pesquisa e ação. Na esteira da Comissão Nacional brasileira, as comissões estaduais, por sua
vez, tomaram a CNV como inspiração principal para construir seus objetivos e forma de
trabalhar. A caracterização dessas comissões, entretanto, também respeitou as expectativas
locais, por vezes distanciando tanto das experiências de comissões da verdade de outros países
como das normas contruídas em discussões teóricas a respeito de direitos humanos e baseandose, principalmente, nas próprias percepções brasileiras – ou mesmo de seus estados – para
comporem suas pesquisas35.
De forma geral, fica notória uma conexão íntima entre as atividades desenvolvidas pela
CNV, bem como seus resultados, e as discussões advindas do DI. Essa tendência, como não
podia deixar de ser, pode ser vista com evidência no décimo capítulo “Violência sexual,
violência de gênero e violência contra criança e adolescente”, mais especificamente no tópico
“Normativa internacional, violência sexual e violência de gênero”, no qual se encontra uma
retrospectiva de como os documentos surgidos no bojo dos eventos promovidos pela
35

Na verdade, não seria possível conceber a lógica das produções das comissões da verdade brasileiras, tanto a
Nacional como as estaduais, ignorando completamente as noções típicas do país a respeito dos direitos das
mulheres e das concepções sobre as violências. Nesse sentido, esta seção também atentará para alguns marcos
importantes sobre o tema.
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Organização das Nações Unidas (ONU) conceberam diferentes tipologias de violência, como a
violência sexual e a violência contra a mulher. O texto demonstra, portanto, como esses
conceitos só puderam se consagrar com o desenvolvimento das discussões a respeito dos
direitos das mulheres, bem como dos direitos sexuais. No mesmo caminho que o relatório da
CNV, está o Relatório apresentado pela Rede Latino-Americana de Justiça de Transição
(RLAJT) – escrito pela pesquisadora Claudia Paiva Carvalho - que, a partir do trabalho com o
tema “crimes sexuais”, ofereceu uma análise detalhada de como o DI entende essa forma de
crime. De maneira mais detalhista, o texto debruça-se sobre os diferentes documentos derivados
do DI e demonstra a inclusão paulatina de discussões a respeito das tipologias criminais já
expressas no parágrafo acima. Essa literatura, somada à bibliografia a respeito das experiências
sul-americanas de comissões da verdade, poderão oferecer uma noção histórica de como esse
tema nem sempre esteve na ordem do dia.
A Segunda Guerra Mundial foi um marco fundamental para o estudo do que se entende
hoje por direitos humanos. O fim do conflito, considerado assustadoramente sangrento,
mobilizou a formação da ONU para que um evento violento como aquele não voltasse a se
repetir. Nesse sentido, uma das ações, logo após o cessar fogo, foi o lançamento da Carta da
ONU, em 1945, que sugeriu a promoção ao respeito às liberdades fundamentais, inclusive
sexual, o que é ressaltado pelo capítulo 10 da CNV (BRASIL, 2014, p. 416). Em 1948, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu o entendimento sobre a igualdade
entre os sexos. Em 1949, outro documento paradigmático lançou um olhar sensível para a
questão: tratava-se da Convenção de Genebra que, em seu 27º artigo, estabelecia que "As
mulheres serão especialmente protegidas contra qualquer ataque à sua honra, e particularmente
contra violação, prostituição forçadas ou qualquer forma de atentado ao seu pudor" (Convenção
de Genebra Apud CARVALHO, 2016, 27).
Ainda que no documento fique expresso um avanço em relação à percepção sobre a
mulher como um sujeito de direitos, ainda é possível conferir nessa interpretação um tom de
“crime contra a honra”. Em seu relatório acerca dos crimes sexuais, a RLAJT – apoiada nas
reflexões de Alona Hagay-Frey - expressa que se trata de uma percepção para uma época
denominada como Era da Honra. Nesse sentido, embora a Convenção tenha apresentado visão
renovada, destacando o estupro a mulheres em situação de conflito, tal crime não foi listado
entre os “atos proibitivos no 3º artigo”, evidenciando que o ato, ainda que reprovável, não
ocupava posição central entre as preocupações (CARVALHO, 2016). A década de 1940 e o
contexto subsequente ao fim da guerra, exemplificaram como a noção sobre os direitos
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humanos foi se desenvolvendo, lançando um paradigma de ruptura com os tempos ‘desumanos’
de conflito, ao mesmo passo que deu a dimensão de como o reconhecimento acerca da
necessidade de equidade entre os sexos foi se dando. Ainda assim, mesmo em um momento
fértil para a discussão de temas relacionados aos direitos humanos, as reflexões e documentos
que surgiram nesse contexto apresentaram destacados limites e sensibilidades para o
enfrentamento da questão:

Os crimes sexuais praticados durante a II Guerra Mundial não foram
enfrentados ou foram apenas de uma forma muito parcial e incompleta pelos
tribunais militares internacionais instaurados ao final do conflito. O Estatuto
do Tribunal de Nuremberg não previa nenhum tipo de crime sexual e nenhuma
acusação foi apresentada, apesar dos registros que documentavam a prática de
estupro, esterilizações forçadas, mutilação sexual, entre outros
(CARVALHO, 2016, p. 25-26).

Apesar de as violências ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial terem mobilizado
as discussões sobre como superar a banalização dessas ações, incluindo a disparidade entre os
sexos como elemento atenuante da violência, no Brasil da década de 1940 continuava
imprimindo uma visão extremamente conservadora sobre o tema. No Código Penal instituído
em 1940, lançava o entendimento de que os crimes sexuais configuravam-se como: “[...]
´crimes contra o costume´”. Tratava-se, portanto, “[...] de uma proteção voltada à moral da
sociedade, e não à vítima em si. Outros dispositivos penais explicitavam que apenas a “mulher
honesta” poderia ser vítima de crimes sexuais e que, no caso de a vítima se casar com o agressor,
o crime se extinguia” (CARVALHO, 2017, p. 82). Como exposto no relatório, é possível inferir
pela reflexão, que a atenção atribuída ao crime e, especialmente, a atenção direcionada à vítima
era uma preocupação secundária, afinal, a mulher era um sujeito com direitos reduzidos e
subordinados à vontade masculina.
Em plena época em que vigoraram os regimes de exceção na América Latina, marcados
pelo uso sistemático da tortura principalmente contra as pessoas que formavam oposição
política aos militares, a Convenção Latino Americana sobre Direitos Humanos de 1969 marcou
a recriminação à prática de tortura em âmbito geral. O documento é considerado um marco por
sua amplitude em repudiar qualquer ato de tortura, embora não abranja nenhuma preocupação
mais direta com violências marcadas pelas relações de gênero. Ainda assim, por sua
importância, é citado explicitamente no Relatório da CNV, justamente no tópico que trata sobre
violência de gênero. É interessante não perder de vista que o fato de as ditaduras latino
americanas das décadas de 1960 e 70 terem usado de tal violência para repressão não agiu de
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forma a paralisar a discussão e o repúdio a tal ato. Infelizmente, porém, as discussões não
conseguiram dimensão suficiente para barrar a conduta violenta dos Estados que viviam em
ditadura.
Na década de 1970, embora a maioria dos países da América Latina que haviam aderido
a regimes autoritários estivessem vivendo o início da era de repressão, a mobilização da
sociedade civil em muitos desses locais também começou a ganhar destaque. Familiares de
pessoas presas e desaparecidas no Brasil iniciaram sua articulação, organizada a partir de 1974,
em um contexto de transição entre os tempos mais severos de repressão e o início de uma
abertura política. Na Argentina, as Madres de la Plaza de Mayo ganharam as ruas de Buenos
Aires em 1977, apenas dois anos após o começo formal da ditadura. Esse destaque à atuação,
principalmente de mulheres, por todo o continente americano, especialmente ao Sul do
território, relaciona-se com um contexto mundial de mobilizações: a partir de 1976 até 1986 é
estabelecida a Década das Mulheres na ONU.
No Brasil, esse período foi marcado – no que diz respeito às mulheres – pela dicotomia
entre os padrões possíveis do que significava ser mulher: de um lado, aquelas que se
enquadravam no estereótipo de mãe, assexuada e santificada, como a Virgem Maria; do outro,
aquelas que rompiam com esse referencial e, portanto, colocavam-se mais próximas a ideia de
‘traição’, presente em Eva (COLLING, 1997). As consumidoras de pílula anticoncepcional e
adeptas da libertação sexual que dava ares na Europa e nos Estados Unidos. No campo da
política formal, os anos de 1960 e 1970 no Brasil também dividiram as mulheres - assim como
o restante da sociedade - em dois polos: em uma extremidade estavam aquelas que aderiram à
defesa do projeto golpista que se consolidava, mesmo antes do fatídico primeiro de abril de
1964 e, na outra, aquelas que se colocaram contra essa ordem política.
No bojo dessa possibilidade de vivenciar a arena política, as décadas de 1970 e 80
brasileiras contaram com grupos de ativistas que
procuravam enfrentar todos os tipos de violências: estupros, maus tratos,
incestos, perseguição a prostitutas, e infindáveis violações dos direitos
humanos de mulheres e meninas. [...] agora as denúncias destes crimes
escondidos na e pela família tornaram-se públicos. Recebidos inicialmente
com descrédito e sarcasmo pela mídia em geral aos poucos foram
reconhecidos (BLAY, 2003, p. 91).

Um marco importante, que certamente influenciou essa movimentação, foi, como
sugere Eva Blay, o assassinato de Angela Diniz por seu namorado, em 1976, que gerou a
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organização de mulheres em repúdio à ação, as quais empunharam o lema “quem ama não
mata” (BLAY, 2003, s/p).
Na esteira dessa eclosão de reivindicações pró-direitos das mulheres, alguns avanços
soaram como resposta do poder instituído à indignação das violências contra elas, como o
estabelecimento da lei nº 6.515, de 1977, que autorizava o divórcio e a consequente
possibilidade de as mulheres escolherem não permanecerem casadas, ou a lei nº 7.209, da
década seguinte, 1984, que possibilitou a tipificação de estupro mesmo quando cometido pelo
marido. Ainda que restritas ao ambiente familiar, esses avanços mostraram uma transformação
sensível na percepção social sobre a mulher, rompendo com a ideia de crimes contra a moral,
presente no já citado Código Penal de 1940, e passando a conceber atenção voltada à vítima do
crime, no caso, às mulheres.
Nesse cenário, em âmbito internacional, as reivindicações de mulheres também
começavam a ganhar destaque. Em 1974, foi lançada a Declaração sobre a Proteção da Mulher
e da Criança em Estados de Emergência e de Conflito Armado, considerada uma forma mais
explícita de reprovação da violência sexual. No ano seguinte, em 1975, ganhou destaque a
Conferência Internacional do Ano das Mulheres, ocorrida no México e organizada pela
Assembleia Geral da ONU. Para além do evento – que mobilizou mulheres de todo o mundo
para discussão acerca de seus direitos –, a instauração de um ano direcionado ao tema
reverberou por todo o planeta: “Enquanto as mulheres de países europeus e norte-americano
viam com desconfiança a iniciativa da ONU, no Brasil ela cai como uma luva: excelente
instrumento legal para fazer algo público, fora dos pequenos círculos das ações clandestinas”
(TELES, 2003, p. 85).
A partir desse entendimento, as mulheres brasileiras aproveitaram a ocasião para obter
uma moção de apoio à proposta de anistia durante a Conferência do Ano Internacional da
Mulher, ocorrida no México em 1975. O documento foi apresentado por Terezinha Zerbini36,
ex-presa política e um dos nomes mais conhecidos na luta pró-anistia brasileira (TELES, 2003,
p. 83). Dois anos depois, enquanto no Brasil o ano de 1977 foi marcado pela conquista do
direito ao divórcio, no panorama internacional apresentava-se uma nova percepção frente à
questão dos crimes sexuais, a partir do lançamento de Protocolos Adicionais à Convenção de
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Presa por colaborar com estudantes de esquerda, Terezinha era esposa do oficial Euryale Zerbini, que também
fora preso por sua postura legalista contra o golpe de 1964. Além disso, Terezinha já figurou na primeira parte
deste capítulo quando foi citada a história de sua filha, Eugênia Zerbini.
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Genebra, de quase três décadas antes. Partindo do entendimento oferecido pelos protocolos,
esses atos passaram a ser concebidos como crimes contra à dignidade.
Mais tarde, em 1979, os movimentos sociais do Brasil negociavam, pressionavam e se
decepcionavam com o resultado sobre a anistia; em contexto internacional, o mesmo ano foi
marcado por um documento reconhecido como Lei internacional sobre os direitos das mulheres:
tratava-se da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (CEDAW). Ainda que carregasse a grande responsabilidade de ser o primeiro tratado a
consolidar os direitos femininos, o documento negligenciou, a princípio, a questão da violência
específica direcionada às mulheres:

O tema foi inserido uma década depois, quando o comitê dessa
Convenção emitiu recomendação para a inclusão de informação, nos
relatórios elaborados pelos Estados-parte, sobre a violência (inclusive
sexual) praticada contra as mulheres e as medidas que vinham sendo
adotadas para lidar com ela (BRASIL, 2014, p. 416).

No mesmo ano, durante o Congresso Nacional pela Anistia foi lançada uma sugestão
para a criação de uma comissão formada por mulheres: elas propunham que a pauta anistia se
somasse às reivindicações específicas das mulheres, que vinham sendo debatidas. As
necessidades imediatas levantadas pela comissão, em linhas gerais, foram: 1) levantamento de
todas as mulheres atingidas pela repressão; 2) campanha de comemoração ao Ano Internacional
da Criança (1979); 3) denúncia sobre situação de crianças sem registro de nacionalidade
(nascidas no exílio ou clandestinidade) e crianças atingidas pela repressão; 4) campanha de
assistência a presas políticas; 5) divulgação dos casos de violência sexual; 6) levantamento de
casos de mulheres que sofreram violência policial; 7) levantamento de menores de idade presos,
mortos e torturados (TELES, 2003, p. 83).
Mais que a união entre as pautas por anistia e por direitos específicos às mulheres, a
moção evidencia como o cerne de um assunto que demorou tantos anos para reverberar
socialmente já estava sendo gestado ainda no final da década de 1970. Não é sem motivos,
portanto, que a comissão de mulheres a apresentar o documento durante a conferência ressaltou
as necessidades de colocar em evidência e debate casos sobre violência sexual. Em outras
palavras, é necessário salientar que a lista de reivindicações apresentada por essas militantes
torna evidente que já se sabia sobre as violências sexuais e especificamente direcionadas às
mulheres em situação de encarceramento durante a ditadura. Ou seja, pelo menos desde a
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década de 1970 as denúncias já existiam, seguindo a interrogação sobre como se dava a escuta
frente a essas, apenas.
Na década seguinte, aos últimos suspiros da ditadura militar, em 1984, o Brasil ratificou
a CEDAW, lançada cinco anos antes. Ainda que de forma simbólica, o ato pôde ser interpretado
como o início de uma era renovada, mobilizadora de novas percepções do país acerca dos
direitos humanos. O ano posterior, 1985, foi o marco brasileiro do fim do regime de exceção.
Nesse momento, internacionalmente ocorria a Conferência Mundial para Revisão e Avaliação
das Realizações da Década das Nações Unidas para a Mulher: Igualdade, Desenvolvimento e
Paz, realizada no Quênia. O evento voltava-se a celebrar o fim da era intitulada Década da
Mulher. Segundo a interpretação da ONU, a realização foi concebida como o “nascimento do
feminismo global”, porém revelava uma constatação incômoda: ainda que a mobilização
feminista estivesse fortificando-se paulatinamente por todo o planeta, os objetivos levantados
10 anos antes, na Conferência realizada no México, em 1975, não tinham sido cumpridos,
revelando um descompasso entre o protagonismo das mulheres da sociedade civil organizadas
e o poder público mobilizado nacional (em vários países) e internacionalmente37.
Para além dos avanços impressos em documentos oficiais forjados no seio do Direito
Internacional, a década de 1980 também contou com a aparição de uma primeira geração de
informes ou relatórios latino-americanos originados a partir das pesquisas de comissões da
verdade dedicadas a decodificar e denunciar os crimes ocorridos no período de repressão e
violações de direitos humanos38. Esse primeiro grupo de documentos oferecidos pelos Estados
nacionais 39 latinos começaram a aparecer ainda na década de 1980, quando as ditaduras
começaram a se esgotar no continente:

Pode-se dizer que os informes de denúncias das violações aos Direitos
Humanos perpetrados pelas ditaduras militares, conhecidos pelo título
de Nunca más, operaram, cada um a seu modo, como um vetor de
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As informações acerca da Conferência ocorrida em 1985, no Quênia, foram retiradas da página oficial da ONU.
Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/mulheres/. Acesso em fevereiro de 2017.
38
As comissões da verdade não são exclusivas ao continente latino-americano, porém, para a finalidade desta
pesquisa, apenas alguns casos, todos da América Latina, serão abordados. Para saber mais sobre outras
experiências de comissões pelo mundo, consultar TELES, Edson. Democracia e estado de exceção: transição e
memória política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: UNIFESP, 2015.
39
É importante frisar que nem todos os informes surgidos na década de 1980 foram chancelados pelos Estados
nacionais. Os casos uruguaio e brasileiro, por exemplo, contaram com a dedicação da igreja para possibilitarem
uma primeira sistematização de denúncias acerca das violações ocorridas durantes suas ditaduras. Ainda que sem
essa assinatura oficial do Estado nacional, as experiências do Brasil e do Uruguai podem ser configuradas entre
essa primeira geração documental, já que apresentaram a narrativa das vítimas e foram reconhecidas socialmente.
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constituição de uma determinada memória emblemática sobre o legado
dos governos militares (JOFFILY, 2010, p. 111).

Nesse contexto, apesar de alguns informes apresentarem sinais sobre a preocupação com
a questão de gênero, a maior parte restringiu-se a abordar os crimes de morte e desaparecimento
como centrais:

Além de um espaço social de escuta pouco afeito ao tema dos abusos
sexuais, as transições democráticas – momentos de tensão e de
repactuação social – levaram os sobreviventes e ex-presos políticos a
impor-se uma agenda de denúncia das mortes e desaparecimentos de
seus companheiros. O foco das primeiras comissões da verdade esteve,
portanto, voltado para esse núcleo de vítimas (JOFFILY, 2016, s/p).

Entre esse universo de relatórios é possível apontar para dois tipos de documentos:
aqueles promovidos pelos governos, como no caso da Argentina (1984) e do Chile (1991), os
quais tiveram como objetivo “dar uma respuesta a las organizaciones de víctimas y realizar una
condena pública a las practicas desarolladas durante la dictadura”, e o segundo tipo documental,
que caracterizou-se por informes originados pelos setores da sociedade civil, como no caso do
Brasil (1985) e do Uruguai (1989), que “exigian a los nuevos Estados democráticos um mayor
compromisso con el tema de los dd.hh” (MARCHESI, 2001, s/p)40.
Na América Latina, a Argentina foi o primeiro país a apresentar uma comissão da
verdade, com a Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), em 1984, ano
seguinte ao fim da ditadura que se estabelecera no país, em 1976. Surgida ainda no calor do
momento pós-ditadura, a CONADEP se caracterizou por estar envolvida em uma “intersección
entre el estado y la sociedad civil”, incorporando, portanto, demandas elaboradas pelos
movimentos civis, na tentativa de conciliá-las com as percepções de um Estado recém-saído de
um período de exceção e que, nesse contexto, ainda era conhecido por pregar a teoria dos dois
demônios –, que constatava a violência advinda tanto do Estado quanto da guerrilha
(CRENZEL, 2008, p. 60). Diferente de outros casos latino-americanos, a CONADEP contou
desde o início com o testemunho voluntário de muitas pessoas que haviam passado por
violações ou que tiveram familiares afetados por essas, o que certamente pode ser explicado
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O Relatório “Brasil Nunca Mais”, lançado em 1985 de forma compilada e disponível para consulta na internet,
já foi abordado em outras passagens dessa redação, por isso esse espaço será dedicado principalmente para os
informes de outros países.
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pelo protagonismo dos movimentos sociais fecundados no país. Ao abordar o início dos
trabalhos da CONADEP, Crezel ilustra que, assim como no caso brasileiro:

[...] los organismos de derechos humanos, pese a sus dudas, concurrieran a la
CONADEP y la mayoría informó su disposición a colaborar. [...] Desde
entonces, los organismos de derechos humanos sostuvieron uns posición dual,
colaboraron activamente com la Comisión pero, publicamente, siguierón
reclamando la comisión bicameral [outro modelo de comissão] (CRENZEL,
2008, p. 64).

Após um longo trabalho de compilação das denúncias, a CONADEP apresentou o
Informe Nunca Más, consolidando estatística e narrativamente os casos de violações ocorridos
nos centros de tortura. Como foi possível observar durante a abordagem sobre os avanços do
DI em relação às concepções sobre gênero, a década de 1980 contou com poucos progressos
nesse sentido, embora o protagonismo político de mulheres estivesse, em todo o mundo,
empurrando as demandas específicas dessa população para o centro das agendas de
preocupações nacionais. Na Argentina não era diferente: as Madres e Abuelas de la Plaza de
Mayo mantinham-se organizadas desde a década anterior e vinham ocupando um lugar central
no panorama político argentino. Ainda assim, o tema central abordado pela comissão – como
pode se verificar pelo próprio título do órgão – foi a questão do desaparecimento forçado,
restando pouco espaço para abordagem dos casos de crimes de gênero ou sexuais. Esses termos
não figuram na redação do informe, mas é possível apontar para algumas passagens que, de
alguma forma, apresentam uma percepção sobre o tema, como no Gráfico de desaparecidos que
considera o sexo: seu resultado demonstrou que, entre o universo total de vítimas, 30% eram
mulheres e 70% homens; entre as desaparecidas, 3% eram gestantes quando do
desaparecimento. Trata-se, porém, de uma informação objetiva que não mobiliza
questionamentos a respeito dos dados revelados.
O capítulo Niños desaparecidos y mujeres embarazadas reproduz, de alguma maneira,
a mesma tendência em demonstrar dados brutos e não questioná-los. Nesse tópico, o foco esteve
voltado principalmente para os casos de crianças desaparecidas e aos danos causados às
crianças que estavam sendo geradas quando suas mães estiveram em cárcere ou que nasceram
em cativeiro. Como bem ressalta a historiadora Mariana Joffily “Assim como no caso brasileiro,
as mulheres aparecem associadas às crianças e à sua função reprodutiva, sem que haja, contudo,
enfoque nas violências de caráter sexual” (JOFFILY, 2010, p. 117). No caso argentino essa
conexão entre mulheres e crianças é catalisada pelo:
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[...] grande número de mulheres que pariram em Centros Clandestinos de
Detenção ou em hospitais militares e após tiveram um paradeiro ignorado,
enquanto seus bebês eram encaminhados para adoção pelos próprios membros
do aparelho repressivo ou dirigidos a instituições de tutela infantil, com
identidade adulterada para que não fossem localizados (JOFFILY, 2010, p.
117)

Em seguida ao caso argentino, o Uruguai, que viveu um período repressivo entre os anos
de 1973 e 1985, também lançou seu informe ainda na década de 1980:

[...] no Uruguai, o Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), entidade de orientação
cristã, fundada em 1974 para promover os direitos humanos, tomou a
iniciativa de elaborar um Nunca más uruguaio, publicado em 1989, ou seja,
cinco anos após o informe argentino e quatro anos após a publicação do livro
brasileiro (JOFFILY, 2010, p. 115).

Assim como no caso argentino e talvez de forma ainda menos explícita, o informe
uruguaio não dedica nenhum capítulo específico para abordar os casos de mulheres torturadas
ou desaparecidas. Porém, ainda que não haja nenhuma problematização sobre o tema, elas “são
amplamente contempladas pela grande maioria das 97 tabelas distribuídas pelo texto, que
apresentam dados discriminados por sexo” (JOFFILY, 2010, p. 117).
Para interpretar esse dado, é importante não perder de vista o contexto de criação dos
informes, ainda nos anos 1980, quando a categoria gênero não possuía uma mobilização
destacada nem no campo teórico nem à luz da interpretação dos direitos humanos e do Direito
Internacional. Tinha mais capilaridade a noção sobre a inclusão das mulheres nas análises a
partir da defesa feita pelo próprio campo da História das Mulheres e, por isso, não é sem
motivos que o caso argentino, por exemplo, tenha apontado para a existência delas no contexto
da ditadura, como afetadas pelas violências. Essa constatação no informe argentino, todavia,
não vai muito além de dados estatísticos e em nenhum momento, vale frisar, o documento
dedica-se a refletir sobre qualquer especificidade dessa afetação.
O campo do DI de alguma forma acompanhou os avanços nas discussões teóricas a
respeito de gênero, sexualidade e direitos das mulheres. Nesse quesito, as experiências da
Argentina, Uruguai e, mesmo a brasileira, com o Informe “Brasil Nunca Mais” contaram
sobretudo com avanços genéricos em relação aos direitos humanos, como a Carta da ONU
(1945), a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Convenção Americana sobre
direitos humanos (1969), que versaram de forma geral sobre os esses direitos. Os informes
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também contaram com avanços específicos de outros documentos que começavam a incorporar
uma perspectiva mais específica aos direitos das mulheres e à reprovação de violências sexuais,
como a Convenção de Genebra (1949) - que condenava o estupro -, a Declaração sobre proteção
da mulher e da criança em estados de emergência e conflito armado (1974) - que contemplava
a reprovação da violência sexual -, o Ano Internacional da Mulher na ONU (1975) - que foi
responsável por mobilizar diversas pautas de direitos femininos específicos -, além dos
protocolos adicionais à Convenção de Genebra (1977) - que passaram a conceber a violência
sexual como crime contra a dignidade e não contra a honra - e a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (1979) - conhecido como o evento que
formalizou os direitos das mulheres. É possível inferir que os pequenos avanços sobre a questão
de gênero verificados nesses primeiros informes foram catalisadores para que, mais tarde, o
tema aparecesse de forma mais destacada nos materiais desenvolvidos no interior das
discussões a respeito dos direitos humanos.
Apenas após essa primeira onda de informes, em 1993, é que, de fato, formalizou-se a
ideia de que os direitos das mulheres são direitos humanos e, portanto, a violência praticada
contra a mulher passa a ser considerada uma violação aos direitos humanos. Esses avanços
constam na Conferência Mundial dos Direitos Humanos ou Conferência de Viena:

A Conferência mostrou preocupação diante das massivas violações a direitos
humanos praticadas em contextos de conflitos armados, e particularmente ao
estupro sistemático de mulheres, apelando para a punição dos crimes e
eliminação das práticas (Parte I, §28). O tema da violência também recebeu
uma atenção mais pormenorizada na Parte II §38 da Declaração, com destaque
para o reconhecimento expresso das violações contra direitos das mulheres
em contextos de conflito armado como ofensa aos princípios fundamentais de
direitos humanos e de direito humanitário. Até então, embora reprovadas,
essas violações não eram reconhecidas como uma infração grave das normas
internacionais (CARVALHO, 2017, p. 30).

No mesmo ano, a Declaração sobre a eliminação da violência contra as mulheres
inaugurou no panorama do DI a interpretação sobre a “violência contra a mulher”, apresentando
essa como:

[...] qualquer ato de violência baseado no gênero do qual resulte, ou possa
resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres,
incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária de
liberdade, que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada (Declaração
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sobre a eliminação da violência contra as mulheres Apud BRASIL, 2014, p.
417).

O ano de 1994 foi marcado por dois eventos cruciais para a compreensão dos crimes
sexuais no bojo do DI: o Tribunal Internacional da ex-Iugoslávia (TPIY)41 e o Tribunal Penal
Internacional de Ruanda (TPIR)42. Isso porque, como fica expresso no Relatório Final da CNV,
tais tribunais "condenaram, por crimes contra a humanidade e crimes de guerra, autores de
diversos atos de violência sexual, inclusive estupro e escravidão" (BRASIL, 2014, p. 417). Os
avanços específicos promovidos pelo TPIY estão principalmente ligados à assistência às
vítimas (regra 34) e à determinação de “regras e procedimentos” para investigação dos crimes
dessa natureza (regra 96). É importante frisar que, em relação às novas diretrizes estabelecidas
para investigação, fica evidente um comprometimento com a credibilidade do relato da vítima,
o que proíbe que a “conduta sexual anterior da vítima” seja somada às provas ou que o
consentimento seja admitido como defesa nos casos em que a vítima esteja submetida à
violência ou ameaçada. Outra inovação presente nos trabalhos do TPIY refere-se à indicação
de mulheres qualificadas para ocupar cargos dentro do tribunal. A atitude, além de fazer parte
de uma regra expressa demonstra como a presença de personagens femininas entre as
envolvidas nas investigações aumenta a representatividade e as possibilidades de ampliação das
investigações referentes a esses temas. O tribunal, no entanto, também apresentou limites
verificáveis, como a ausência de uma definição acerca de “crime de gênero” e a lacuna referente
à concepção do estupro como crime de guerra (CARVALHO, 2017, p. 39).
Já o TPIR avançou na admissão da persecução penal para o crime de estupro. Apesar
disso, é importante não perder de vista que a série inicial de acusações não apontou para esse
tipo de crime. Pouco depois, veio à tona a primeira condenação internacional por estupro e
violência sexual, conhecida como Caso Akayesu, que:

[...] rompeu com a definição restrita de estupro como relação sexual forçada
caracterizada pela penetração do pênis de um homem na vagina de uma
mulher, tradicionalmente presente nas legislações nacionais. A sentença
adotou um conceito amplo de estupro como 'uma invasão física de natureza
sexual praticada contra uma pessoa sob circunstâncias coativas’
(CARVALHO, 2017, p. 39).
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O TPIY dedicou-se a investigar os crimes ocorridos durante o conflito ocorrido entre os anos de 1992-1995,
durante o qual estima-se que de 22 mil a 44 mil mulheres tenham sido estupradas.
42
No ano de 1994, um conflito entre hutus e tutsis assolou Ruanda promovendo mortes e outros tipos de violência,
sendo que casos de estupro tornaram-se emblemáticos do episódio. Os acontecimentos incentivaram a instauração
do TPIR no mesmo ano.
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No documento, o estupro também é caracterizado como crime contra a humanidade,
sem restrição à visão clássica sobre o crime, mas sim, considerando-o “ato inumano que causa
grave sofrimento ou dano à saúde física ou mental”; “parte de um ataque generalizado ou
sistemático”; “cometido contra membros da população civil” (CARVALHO, 2017, p. 40). O
ato foi ainda considerado genocídio quando visava diminuir e/ou dizimar uma parcela da
população étnica 'rival'.
No mesmo ano, 1994, outro avanço de destaque apresenta-se durante a Convenção
Interamericana para Previnir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher ou Conferência de
Belém do Pará. O evento considerou a “violência contra a mulher” como:

“qualquer ato ou conduta baseado no gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública
como na esfera privada”. Além da opressão física e psicológica, isso inclui
também a violência sexual, “perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus
agentes, onde quer que ocorra” (BRASIL, 2014, p. 417).

Apenas com a 4ª Conferência Mundial das Mulheres (1994) e com o lançamento da
Plataforma de ação de Pequim, em 1995, é que se configurou pela primeira vez a inserção da
categoria gênero em um documento concebido pelo DI. O ato, aparentemente simples,
considerou a complexidade da questão visando a “[...] reestruturação da sociedade e de suas
instituições para que as mulheres possam ocupar o lugar que lhes é de direito, em arranjos
igualitários” (BRASIL, 2014, p. 417). Sobre a violência contra a mulher “a Plataforma reitera
a necessidade de implantação de todas as medidas necessárias para proteger as mulheres e
fortalecer os mecanismos de investigação, processo e punição dos responsáveis por crimes
desse tipo” (BRASIL, 2014, p. 417).
Nesse renovado contexto, do Direito Internacional, sobre respeito de direitos específicos
das mulheres e de concepções acerca de violências de cunho sexual, a Guatemala organizou
uma comissão da verdade, entre os anos de 1997 e 1999, a fim de apurar os crimes ocorridos
durante o período de exceção que assolou o país entre 1962 e 1996. Segundo o artigo
“Guatemala: violência de género, genocídio y racismo”, é possível apreender a dificuldade de
investigação e apuração sobre os crimes ocorridos durante a repressão. Isso porque, parte
considerável da população atingida por violações não formava a linha de frente dos movimentos
guerrilheiros; pelo contrário, é possível estimar que a maior parcela atingida era formada, na
verdade, por indígenas da etnia maya (GONZÁLEZ, 2012, p. 55). Nesse sentido, a Comisión
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para el Esclarecimiento Histórico a las Violaciones a los Derechos Humanos y Hechos de
Violencia que causan sufrimientos a la población guatemalteca (CEH) teve um grande desafio
pela frente e pôde apurar que o conflito deflagrou um genocídio étnico e não apenas uma
perseguição à oposição política.
Nesse ínterim, a violência sexual revelou-se também como uma arma de extermínio da
população maya. Na Guatemala, afinal:

El racismo jugó un papel de primordial importância en las formas que adoptó
la violencia de género hacia las mujeres mayas. No solo buscaba aniquilar a
la insurgência y castigar a las mujeres, sino que buscaba desestructurar la
fuerte cohesión comunitaria y la identidade maya (GONZÁLEZ, 2012, p. 55).

Não é sem motivos, portanto, que

La violencia de género no solo buscaba agredir el cuerpo delas mujeres, o
humillar a los varones, buscaba, a través de um linguaje siniestro, agredir y
marcar a todo el cuerpo social de los/las ‘insurgentes’, y en las áreas rurales
mayas plantar la estaca del extermínio de una consciência colectiva milenária
(GONZÁLEZ, 2012, p. 58).

A constatação não revela apenas os caminhos das violências de gênero, no contexto,
como também demonstra o potencial do uso desse tipo de violência na afetação da moral ou da
honra de toda a comunidade da qual faz parte aquela mulher. Está nessa dinâmica ainda a
barreira das mulheres para denunciarem esse tipo de crime.
Para além da violência sexual mais tradicional, manifestada pelo estupro e pela violação
de mulheres, a CEH também deflagrou a presença de outras violências de gênero, como o ato
de obrigar mulheres a realizar trabalho forçado: cozinhar, passar e lavar para as tropas, por
exemplo. A violação sexual de homens também é citada, ainda que sua apuração seja de uma
dificuldade maior pela própria barreira de os afetados darem seus depoimentos. Ambas
constatações evidenciam que os trabalhos da CEH não se limitaram apenas a denunciar a
violência sexual, mas conseguiram mobilizar a ideia de violência de gênero que oferece uma
visão mais ampla sobre esse tipo de repressão. É interessante, ainda, mencionar o mérito de
desenvolver esse tipo de concepção na década de 1990, quando a categoria ainda estava em
fase de incorporação, ou seja, quando a concepção estava em fase de fortalecimento e
enraizamento.
O fato de haver uma perseguição direcionada à sociedade indígena, que muitas vezes
não estava inteirada sobre o conflito armado, dificultou ainda mais as denúncias pelas pessoas
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afetadas. A autora do já citado artigo refere-se a uma oficina de escuta, realizada por ela, com
200 diretoras e diretores de escolas, na qual descobriu que, entre os participantes, 80% tinham
familiares desaparecidos ou mortos. Entre o universo de participantes da oficina, ninguém havia
formalizado denúncia ou procurado a CEH para prestar testemunho, por conta do temor a
represálias. Esse cenário começou a mudar apenas quando o relatório da comissão veio a
público e encorajou que essas pessoas dessem seus relatos, inclusive buscando formas para
fazê-lo (GONZÁLEZ, 2012, p. 55).
Diferentemente dos documentos originados na primeira geração de informes, ainda na
década de 1980, o relatório guatemalteco, além de contar com o acúmulo já registrado desde a
década de 1940 no campo dos direitos humanos, ainda contou com as noções do Direito
Internacional expressas na Conferência Mundial de Viena (1993), que passou a perceber a
violência contra a mulher como uma violação aos direitos humanos, a Declaração sobre a
Eliminação da Violência contra as mulheres (1993), que se dedicou a tipificar a violência contra
a mulher, além das experiências nos tribunais penais da Iugoslávia (1994) e Ruanda (1994),
que serviram de observatório para o resto do mundo no quesito de condenação a autores de
violência sexual. No ato de lançamento do informe da comissão da Guatemala também já
haviam se consagrado os avanços obtidos durante a Conferência de Belém do Pará (1994) quando a violência contra a mulher passou a ser reprovada em esfera pública ou privada com
avaliação da conduta do Estado como responsável ou conivente com a violência – e os avanços
originados na 4ª Conferência Mundial das Mulheres (1995) - quando finalmente a categoria
gênero foi incorporada a um documento de direitos humanos.
Por fim, o Estatuto de Roma, de 1998, apresenta a violência sexual como crime contra
a humanidade, se cometidos "no quadro de um ataque generalizado ou sistemático, contra
qualquer população civil", e pode ser configurado como "agressão sexual, escravatura sexual,
prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de
violência no campo sexual de gravidade comparada" (CARVALHO, 2016, p. 150). O
documento especifica, ainda,

um grande número de crimes de violência sexual passíveis de punição
perante o Tribunal Penal Internacional e também reconhece que uma
violação sexual pode constituir crime de guerra, de lesa humanidade ou
mesmo genocídio, dependendo do contexto em que tenha ocorrido
(BRASIL, 2014, p. 417).
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Contando também com os avanços teóricos e práticos no âmbito de direitos das
mulheres, o caso chileno incorporou, em 2003, sua perspectiva a respeito do tema com o
lançamento do Informe originado na Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura
(2003), também chamada de Comissão Valech. A história das investigaçoes e informes
chilenos, porém, tem uma trajetória bastante específica com um primeiro relatório lançado
cronologicamente próximo da primeira geração documental, que se dedicou a denunciar as
violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura, durante a Comissión Nacional de
Verdad y Reconciliación (1991), conhecida como Comissão Rettig.
Diferente das outras experiências latinas, o Chile apresentou três edições de comissões
da verdade. A primeira edição, Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ficou
conhecida como Rettig e consolidou e divulgou seus resultados no ano de 1991, ainda no
contexto dos informes Nunca Más. Nesse primeiro documento do Estado chileno “não há
nenhum espaço reservado para tratar as possíveis especificidades da violência política contra
as mulheres” (JOFFILY, 2010, p. 116). A maior parte desse relatório orbita – assim como no
caso de outros relatórios surgidos na mesma época – em torno da questão do desaparecimento
forçado e assassinatos. A ausência do tema, no entanto, não reflete a realidade chilena: os casos
de violência sexual praticada contra mulheres encarceradas durante a ditadura, que perdurou
entre os anos de 1973 e 1990, foi uma realidade constante. O espaço que serviu como prisão de
pessoas perseguidas pela repressão política, conhecido como Villa Grimaldi, hoje abriga um
memorial para revisitar o tema. No lugar hoje:

Apenas um lugar do terreno não foi modificado. Um grande e belo jardim de
rosas vermelhas e brancas, as quais circundavam um pequeno chafariz. E não
foi por acaso que o local, chamado de La Rosaleda pelos militares, foi
mantido. “Os estupradores gostam de falar, para exercer ainda mais
humilhação sobre as vítimas, e uma das coisas que os estupradores de Villa
Grimaldi gostavam de dizer era: ‘Escolhemos este lugar especialmente para
te trazer aqui’”, relata Lelia Pérez Valdés, que trabalha como guia no
Memorial Villa Grimaldi, centro de memória no qual foi transformado o
antigo centro de tortura (FARINELLI, 2016, s/p)43.

Os acontecimentos hoje reconhecidos da Villa Grimaldi exemplificam como a violência
sexual foi uma prática destacada no Chile. Estima-se que praticamente todas as mulheres a
passar por esse local especificamente também foram acometidas por esse tipo de crime.
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FARINELLI, Victor. Primavera entre os dentes. In: Revista Geni, nº 4, out/2013. Disponível em:
http://revistageni.org/10/crime-organizado-porem-ignorado/. Acesso em: maio de 2016.
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As insuficiências presentes no relatório Rettig foram percebidas e denunciadas por
militantes de direitos humanos e familiares de pessoas mortas e desaparecidas. Essas críticas
rapidamente transformaram-se em uma pressão para que o governo iniciasse novas
investigações, o que originou a segunda edição da comissão da verdade chilena, Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que ficou conhecida como Valech, estabelecida em
2003. A partir do decreto oficial que inaugura a comissão, a determinação central é a de que se
identifique quem foram as pessoas atingidas pela tortura e privação de liberdade por razões
políticas. A diretriz atende demandas levantadas pela sociedade civil, que pedia a ampliação do
prisma de pesquisa. Isso porque, a primeira edição da comissão resumiu-se à investigação sobre
casos de mortes e desaparecimentos. O primeiro informe, portanto, tem uma perspectiva de
gênero bastante restrita, que abrange somente dados estatísticos de mortes e desaparecimentos
pelo corte de sexo: porcentagem de homens e mulheres vítimas desses crimes. Entretanto,
mesmo considerando as reivindicações e críticas ao primeiro resultado publicado no relatório
Rettig, a comissão em questão não integrou “mujeres com experticia em temas de género, lo
que motiva la acción del movimento de mujeres y de las organizaciones feministas, quienes
finalmente logran instalar dscursivamente el impacto diferencial de la represión em dictadura”
(FRIES et al., 2012, p. 100).
Apesar dos caminhos tortuosos durante a organização das pesquisas, a questão de
gênero integrou o relatório Valech 44 no interior do quinto capítulo: Métodos de tortura:
definiciones y testemonios. Trata-se do tópico Violência sexual contra las mujeres, o qual
demonstra algumas novidades em relação às versões anteriores apresentadas na Argentina,
Uruguai e Brasil. Ainda que não haja uma categorização explícita sobre gênero, a declaração
sobre o motivo que levou a comissão a tratar a violência sexual contra mulheres em um tópico
apartado ao restante do documento é explicitada e, segundo a redação do documento, deve-se
a significação “cultural” e “moral” do crime frente à sociedade chilena. Apesar de não haver
uma racionalização evidente sobre a categoria gênero, fica explícito um esforço em refletir
sobre a violência sexual como tipologia criminal, remetendo-se aos documentos consagrados
do DI, como a Convenção de Genebra e o Tribunal Penal Internacional.
Já no tópico Situaciones conocidas por la Comisión do Relatório Valech fica explícito
que a comissão atendeu a uma demanda apresentada pela sociedade civil: a necessidade de
incorporar as narrativas de pessoas afetadas por essas violências no interior das pesquisas,
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CHILE. Informe Comisión Nacional sobre Desaparición y Tortura, 2004.
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contribuindo, assim, para a formação do protagonismo dessas pessoas nos processos que
precederam os períodos de repressão.
Nesse sentido, vale a pena ressaltar que esse foi um grande avanço. A comissão chegou
a ouvir um número representativo de mulheres que haviam passado pela repressão: 3.399.
Dessas, 316 declararam ter sofrido violação, de fato, sendo que quase a totalidade de narrativas
femininas apontou para denúncias de algum tipo de violência sexual. Entre as ocorrências
apresentadas nesses testemunhos, destaca-se a presença de aborto, gravidez em decorrência de
estupro, ameaças psicológicas de violações, entre outras. Os relatos não são nominalmente
identificados e não há nenhuma reflexão posterior à exposição dos excertos, mantendo-se uma
ideia de que esses ‘falam por si mesmos’ – uma tendência presente na maioria dos relatórios.
Independente disso, pela análise dos temas agremiados no relatório, fica evidente a preocupação
ampliada e renovada sobre temas delicados, antes evitados de serem tratados de forma objetiva
pelos informes de comissões latino-americanas.
Além do lugar protagonista atribuído aos relatos de mulheres afetadas por violência, há
uma análise qualitativa representativa no capítulo Perfil de las victimas sessão La violência
contra las mujeres. A redação do capítulo atribui à Plataforma de Beijing45 a influência para
incorporar o tema em gráficos. Nesses, figuram resultados percentuais sobre como a detenção
feminina é distribuída ao longo dos anos, qual a idade das presas no momento da prisão e no
momento de prestar declarações à comissão, qual a atividade profissional dessas mulheres, qual
filiação política, além da abordagem sobre presas gestantes. As diferentes exposições acerca do
percentual de mulheres atingidas segundo tais características contribui para elaboração de um
perfil feminino de pessoas afetadas pela repressão, no entanto, mesmo com esse esforço,
permanece lacunar “como tal perfil poderia contribuir para a análise dos crimes a que as
mulheres foram acometidas” (FRANCO, 2017, s/p).
Em Consecuencias sobre la vida sexual de las personas, que integra o capítulo oito,
Consecuencias de la prisión, é possível observar a consideração das pesquisas em relação à
violência sexual como crime que afetou homens e mulheres. Outro avanço presente na redação
é voltada à reflexão sobre a culpabilização das vítimas desse tipo de violência. Neste trecho,
aliás, fica notório o esforço reflexivo sobre o tema:
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A Plataforma foi concebida durante a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. Nesse documento estabelece-se
a violação sistemática de mulheres em situação de conflito como violação aos direitos humanos. O documento
reconhece, ainda, que mulheres e meninas são centralmente acometidas por esse tipo de violência por conta de sua
condição sexual na sociedade (GONZÁLEZ, 2012, p. 43).
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Todas estas experiencias causaron efectos profundamente negativos, debido
la significación de la sexualidade en la vida psíquica y relacional de las
personas. Incidieron sobre su autoestima, su sentimiento de dignidade, su
integridad moral y emocional, su identidade, su capacidad para intimidad
sexual y, por ende, sobre las relaciones de pareja. La interferencia en la vida
sexual deterioraba a su vez las relaciones afectivas (CHILE, 2005, p. 604).

Com sua história bastante divergente das tendências presentes em outros países latinoamericanos, o Chile possuiu ainda uma terceira edição de comissão da verdade, iniciada no ano
de 2009 e concluída em 2011. Conhecida como Valech II, a Comisión Presidencial Asesora
para la Calificación de Detenidos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión
Política y Tortura foi vista, sobretudo, como uma estratégia de ampliação do prazo para
recepção de novas denúncias que, por falta de tempo ou outras limitações, não tenham sido
contempladas no Informe Rettig e Valech I (LIRA Apud GARCIA, p. 10).
Assim, a experiência chilena pôde contar com o acúmulo das discussões presentes nos
variados documentos do DI surgidos até o fim da década de 1990, como os já citados na
experiência guatemalteca. Além desses, o caso chileno pôde, ainda, contar com o Estatuto de
Roma, que previu a possibilidade de punição, frente ao Tribunal Penal, de crimes de violência
sexual.
Quando o Chile estava prestes a apresentar sua segunda edição de comissão da verdade,
o Peru, que havia passado por um regime de exceção de duas décadas, entre 1980 e 2000,
articulava-se para a formação da Comisión de la Verdad del Perú (CV). A comissão entrou em
vigor no ano de 2001, apenas um ano após o fim do período de repressão e entregou seu Informe
Final dois anos depois, em 2003, mesmo ano em que o Chile lançou seu segundo informe e
apresentou uma das estruturas mais complexas no que tange às investigações específicas no
tema gênero.
Inserida em um tempo renovado e aberto para as percepções sobre a violência de gênero,
a CV peruana apresentou uma sensibilidade ímpar frente ao tema e mobilizou estratégias de
pesquisa e investigação que puderam revelar como esses crimes estavam subterrâneos entre os
relatos de violações. Até a criação da CV conhecia-se apenas “los casos de numerosas
desapariciones forzadas, torturas e ejecuciones extrajudiciales” que já haviam figurado em
informes de ONGs ou casos explorados pelo sistema interamericano de direitos humanos
(FALCÓN, 2012, p. 63-64). Pouco se sabia sobre casos de violações sexuais e essa ausência de
informações contribuiu para que a comissão iniciasse seus trabalhos “sin incorporar una
perspectiva de género” seguindo, portanto, o padrão também adotado por outras comissões da
América Latina, como se viu pelos casos expostos acima (FALCÓN, 2012, p. 64).
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O rompimento com essa linha clássica de comissões, que não incorporavam a
perspectiva de gênero em suas pesquisas, iniciou-se a partir de 2002, impulsionado pela ação
de ativistas e acadêmicas em direitos das mulheres, o que resultou em uma consultoria de três
meses para pensar como o tema seria trabalhado (FALCÓN, 2012, p. 64). A partir do
desenvolvimento da consultoria, decidiu-se adotar um rol de estratégias gerais para tratar a
questão. Era imprescindível considerar transversalmente: 1) “la manera diferente em que la
violência se vivió y se seguia vivendo por hombres y mujeres”; 2) “preguntarse siempre si las
conclusiones y alcances podían generalizarse [...] [para] hombres o mujeres involucradas”; 3)
“roles tradicionales de género no debían predeterminar la orientación de la investigación”; 4)
primar pela diferença sexual nas estatísticas desenvolvidas pela investigação; 5) “reconocer que
la voz de las mujeres había sido tradicionalmente ignorada y, por ello, desarollar los
mecanismos necessários para hacerlas visibles y para identificar la violación específica de sus
derechos humanos” (FALCÓN, 2012, p. 67).
Os resultados apresentados pela CV ilustraram a presença central da culpa e vergonha
como fatores definitivos para que o tema ficasse por tanto tempo sem reverberar publicamente.
Apontou-se para uma ‘hierarquização dos tipos de violações’ – dinâmica que também pode ser
observada em outros países, incluindo o Brasil que, como disposto no início deste capítulo,
seguiu secundarizando as violências de gênero como se essas não fizessem necessariamente
parte do rol de torturas possíveis praticadas durante a ditadura militar ou como se tivessem
menos importância.
Por outro lado,

la CVR concluyó que actos de violência sexual contra las mujeres se dieron
com el objetivo de castigar, intimidar, pressionar, humillar y degradar a la
población. Asimismo, se buscaba pressionar a las mujeres detenidas para que
se autoinculparan em relación a determinados hechos, para que brindaran
nformación; muchas veces, se dieron situaciones sexual sin vinculo aparente
con el conflito armado. Em todos los casos se trató de um ejecicio de poder
sobre las mujeres por parte de los actores del conflito (FALCÓN, 2012, p. 77).

Para além dos dados apresentados no informe, a CV também lançou um Programa
Integral de Reparaciones (PIR) que incluiu as vítimas de violência sexual, bem como suas filhas
e filhos em seu arcabouço. A comissão ainda teve destaque por conseguir distribuir os cargos
também entre mulheres: a ação se deu devido ao entendimento da CV de que “la falta de paridad
contribuye a la invilización de las necesidades especificas de cada grupo” (FALCÓN, 2012, p.
80). Por fim, a comissão peruana deixou um legado essencial a respeito da transversalidade
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com a qual incorporou o tema em seus espectros de pesquisa, tentando esquivar-se da tendência
em tratá-lo apartado das outras violências e, por vezes, reforçando que esse tipo de violação
pertence a outro rol de experiência, o que muitas vezes implicou na hierarquização das
violações e colocou as violências de gênero em patamares mais baixos de importância46.
Parte de um mesmo processo, tanto a abertura das comissões da verdade para apuração
dos crimes sexuais e de gênero como a ampliação da noção do Direito Internacional sobre o
tema são duas correntes dialógicas que nutriram uma a outra para que se tornasse possível um
novo cenário onde a questão de gênero e da violação sexual ganhasse espaço para ser
investigado e, acima de tudo, para que as violências estabelecidas com essas nuances fossem
reprovadas social, política e juridicamente. Dessa maneira, é possível perceber que da mesma
forma que os tribunais internacionais e eventos de direitos humanos abriam-se paulatinamente
para o tema, comissões da verdade pelo mundo também começaram a notar que as violências
de gênero, embora pouco abordadas, tiveram lugar crucial no centro das repressões promovidas
pelos Estados em épocas de ditadura. Por esse motivo, torna-se verossímil interpretar os
avanços como processos que aconteceram em dinâmica de mutualidade, influenciando um ao
outro. Nesse cenário, as comissões brasileiras, por seu tempo posterior de funcionamento,
puderam apropriar-se de experiências de sucesso ou de tentativas interessantes de análise dos
crimes de gênero para sua atuação. Da mesma maneira, pôde contar com um arcabouço teórico
desenvolvido durante anos que já previa as violações sexuais como crimes contra a humanidade
e, portanto, já atribuíam importância ao tema que frequentemente ficou secundário.
A esses dois marcos internacionais, as comissões da verdade e os avanços do DI,
somam-se: 1) os avanços alcançados dentro da academia pelos estudos de gênero, como forma
de instrumentalizar análises sobre as disparidades entre os sexos, 2) o desenvolvimento da
legislação interna e 3) a capilarização dos movimentos feminista e de mulheres, que forçavam
que a atenção social voltasse os olhos para essa questão. Assim, esses diferentes fatores
formaram um emaranhado de razões que viabilizaram uma maior evidência para a questão de
gênero e geraram posturas para a superação dessas práticas.
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Sobre isso, Mariana Joffily alerta, “A transformação dos marcos judiciais internacionais em matéria de violência
sexual, ainda que seja crucial para um novo entendimento sobre delitos dessa natureza, está longe de ser suficiente
para que o tema tenha um tratamento efetivo em todos os países afetados. Prova disso é a variedade dos enfoques
sobre as especificidades de gênero da violência política por parte das comissões da verdade latino-americanas mais
recentes, que alternam entre levar a abordagem a todos os grupos de trabalho temáticos ou individualizá-los com
o estabelecimento de um grupo de trabalho exclusivo de gênero” (JOFFILY, 2016, s/p).
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1.3.Eu só vou falar, na hora de falar... É chegada a hora

Como foi possível acompanhar pelos exemplos de comissões da verdade por toda a
América Latina, é possível conceber que, de forma geral, elas são estratégias adotadas por
Estados que tenham passado por um período recente de intensas violações de direitos humanos.
A ideia é amparada pelas bases da justiça de transição, que prega: 1) a “busca pela verdade”;
2) “recuperação da memória”; 3) “responsabilização de quem cometeu crimes de lesahumanidade”; 4) “reparação econômica” e 5) “reforma das instituições” (REMÍGIO, 2009, p.
179). Nesse contexto, as comissões da verdade figuram como meio que possibilite um “registro
oficial do custo humano da ditadura” (ZYL, 2009, p. 48), apresentando finalmente à sociedade
uma parte violenta de sua história, escondida pelas artimanhas da própria repressão, que
frequentemente empurrou os atos ilícitos cometidos para os espaços subterrâneos da história.
Todavia, ainda que apresente bases comuns gerais – como o Direito Internacional para
a apuração do que se entende por graves violações de direitos humanos –, é certo que cada país
configurou seu modelo de comissão de acordo com sua própria realidade. Afinal, “ainda que
exista muito a aprender das experiências de outras comissões da verdade, cada uma deve basearse na consulta local e ser desenhada conforme as necessidades domésticas” (ZYL, 2009, p. 50).
Assim aconteceu com os casos já explorados das comissões da Argentina, Chile, Peru e
Guatemala. Seguindo esse mesmo padrão, o caso brasileiro delineou-se de forma também
ímpar, apresentando novas demandas, ainda que seja possível perceber similaridades entre essa
e outras comissões, bem como influências de experiências anteriores. No que tange à questão
de gênero, como bem observou Julie Guillerot, três gerações de informes podem ser
identificados: a primeira, caracterizada pela invisibilidade da pauta presente nos casos argentino
e chileno (Comisión Rettig); já, a segunda, contou com dificuldades para dar visibilidade ao
tema e agiram por própria iniciativa e materializou-se em países como Guatemala e o Peru; por
fim, a terceira, refere-se aos casos do Timor Leste e Serra Leoa, que incluem uma “viabilização
estatutária” para o tema gênero.
Assim, estabelecida apenas após 26 anos do fim oficial da ditadura, em 1985, a comissão
brasileira teve que enfrentar as tensões políticas acumuladas ao longo deste lapso temporal e
arrefecidas pelo longo silêncio e apatia do Estado brasileiro, frente às demandas e
reivindicações dos movimentos por verdade, memória e justiça. As diferentes críticas que
acometeram a CNV advinham tanto da classe política e da população não alinhada à iniciativa,
que por vezes reproduziram o discurso sobre ‘virar a página’ do passado, quanto dos grupos de
familiares de pessoas desaparecidas, mortas e perseguidas pela ditadura, que consideravam o
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projeto bastante conservador47. Como forma de fazer frente ao projeto da CNV, comissões
estaduais começaram a se formar, a exemplo da experiência paulista que fora criada sob forte
influência de militantes pró-direitos humanos e ex-perseguidos políticos com diretrizes ora
convergente e ora divergentes daquelas adotadas pela comissão nacional. Exemplo disso é a
opção, inspirada na CNV, em adotar a pesquisa sobre as graves violações de direitos humanos
como objetivo central; em oposição à comissão nacional, entretanto, a comissão paulista
delimitou seu tempo de investigação entre os anos de 1964 e 1985, reforçando a percepção
sobre o perído da ditadura48.
Dessa maneira, originadas como forma de auxiliar as investigações da CNV e também
de atuar em frentes em que a comissão nacional não seria capaz de atuar, as comissões estaduais
não apenas ofereceram pesquisas e ações que complementaram as pesquisas da comissão
nacional, como também apresentaram demandas locais que foram incorporadas como maneira
de manifestação política. Nesse ínterim, o gênero foi incorporado de maneira diferente,
respeitando a característica de cada uma das comissões, dos sujeitos políticos que a formaram,
do histórico de lutas políticas de cada local e das possibilidades práticas; afinal, as comissões
estaduais reproduziram, da estrutura geral da CNV, apenas o que lhes interessava, e também o
que era possível devido aos obstáculos de falta de verba e de pessoal para o trabalho com as
pesquisas, por exemplo.
Como foi possível apreender no decorrer deste capítulo, a construção de uma verdade
atravessada pela perspectiva de gênero em relação às violações de direitos humanos cometidas
durante a ditadura militar brasileira só foi possível através de uma combinação de fatores
históricos: o desenvolvimento teórico da categoria gênero, as ações feministas, os avanços
públicos em prol da proteção da mulher e da viabilização de um debate público mais ampliado
a respeito das questões de gênero, a experiência de comissões da verdade de outros países em
relação ao tema e o debate e desenvolvimento da percepção do Direito Internacional frente à
questão. Todas essas nuances foram atreladas através do elo estabelecido pela militância
contínua de familiares que pressionaram o poder público por decisões em relação à verdade,
memória e justiça e que empurraram – junto a feministas que não se identificavam como
familiares – a pauta gênero para o interior dessa tríade. Como explorou Mariana Joffily:
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As críticas dirigidas à CNV serão mais detalhadamente exploradas no próximo capítulo, dedicado
especificamente a tratar a comissão nacional, sua origem, tensões políticas, bem como desenvolvimento de seus
trabalhos, sobretudo referente à questão de gênero.
48
O histórico de origem das comissões estaduais, bem como o caso específico da comissão de São Paulo, será
abordado no terceiro capítulo de forma mais detida.
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As últimas três décadas testemunharam transformações expressivas na
percepção social sobre a violência sexual. [...] a ressignificação da violência
contra a mulher e, em particular, do crime sexual no direito civil, fruto de anos
de luta do movimento feminista, aliada a uma nova reflexão sobre o lugar da
mulher na sociedade, trazida ao debate público com o desenvolvimento dos
estudos de gênero, contribuíram para a criação de um espaço social de escuta
capaz de acolher as denúncias dos abusos sofridos durante as ditaduras
militares sob uma nova chave de compreensão (JOFFILY, 2016, s/p).

Nesse ínterim, o estabelecimento das comissões da verdade no Brasil – mesmo
considerando seu relativo atraso em relação a outras experiências da América Latina – pôde
usufruir desses avanços no momento de elaborar seu escopo de atuação. Vê-se, portanto, no
caso brasileiro uma atenção – ainda que apresente muitas limitações – à questão de gênero e
aos crimes cometidos sob essa nuance. Todavia, é necessário não perder de vista que
independentemente dos resultados alcançados, a maioria das comissões apresentou-se aberta às
denúncias e atuou como elemento encorajador que possibilitou que narrativas caladas por
décadas viessem a público. Essa característica, verificada em todos os casos explorados nesta
dissertação, tornam as comissões essenciais na busca pela verdade – ou, em outras palavras, na
reescrita da História nacional – incorporando novas personagens e novas situações antes não
exploradas. Assim, confirma-se a visão de que “as comissões da verdade podem auxiliar na
criação de uma consciência nacional a respeito das inseguranças, da marginalização e da
vitimização das minorias, bem como fornecer propostas de políticas para assegurar que os seus
direitos estejam devidamente protegidos” (ZYL, 2009, p. 43).
Por outro lado, se todas as comissões possibilitaram ou facilitaram o espaço para a fala
– seja de testemunhos que já haviam sido dados e foram reforçados, seja daqueles que haviam
sido abafados pelos anos -, cada comissão fez um uso diferentes destas narrativas. No que tange
à questão de gênero, veremos, nos próximos capítulos, que diferentes fontes, bibliografias e
teorias foram operadas para a construção de textos que tratassem a questão. O resultado foi a
produção de diferentes discursos que ora se aproximaram e ora se distanciaram, ainda que todos
tenham como objetivo dar ênfase às histórias subterrâneas de violência que usaram das
disparidades de gênero para se efetivarem, ou às trajetórias de vida marcadas pela repressão
também amparada em tais disparidades. Essas distintas experiências constituíram uma
constelação diversa a respeito da temática e ajudaram a consagrar o tema no rol de preocupações
possíveis para os direitos humanos no Brasil, tanto quanto promoveram um destaque para as
populações recorrentemente vitimadas a partir dessa lógica de violência.
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CAPÍTULO 2. GÊNERO E VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS: A RESPOSTA
DO ESTADO BRASILEIRO ATRAVÉS DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE
2.1. De onde para onde: o gênero na Justiça de Transição à brasileira

Na seção anterior contemplou-se a situação das denúncias de pessoas atingidas por
violências de gênero/violências sexuais - acontecidas durante a ditadura - ao longo das últimas
décadas no Brasil. Percebeu-se que, por mais que algumas vítimas tenham denunciado as
violências vividas ainda na época ocorridas, é evidente que com o passar do tempo e,
especialmente com o estabelecimento das comissões da verdade no país, a escuta a essas
denúncias aumentaram. A tarefa da Comissão Nacional da Verdade no que diz respeito à
apuração e análise desse tipo de violação, entretanto, não foi simples, já que o longo intervalo
que caracteriza a transição política brasileira foi eficaz em promover o esquecimento social a
respeito dos crimes ocorridos na ditadura, de forma sistemática e generalizada49.
Não foi diferente com a questão de gênero. Levando em conta esse cenário, esta seção
visa analisar como o gênero incidiu na constituição da CNV, bem como no desenvolvimento
de seus trabalhos investigativos e, por fim, nos resultados apresentados pela mesma. Para isso,
será necessário debruçar sobre as tensões políticas que caracterizaram a implementação e o
avanço dos trabalhos da CNV, levando em conta quais forças políticas estiveram presentes para
contenção e projeção da construção de uma verdade que levasse em conta o tema gênero.
Foi após um longo e exaustivo processo de anos de luta popular, sobretudo encabeçada
por familiares de mortos e desaparecidos políticos e também por pessoas que foram perseguidas
durante a ditadura, que finalmente implantou-se uma Comissão da Verdade no Brasil. Esse
caminho, contudo, não se deu de forma linear e muito menos harmônica. Pelo contrário: os anos
que antecederam a efetivação da comissão foram marcados pelo embate político e ideológico
entre um grupo que defendia o direito à verdade e outro que referendava o esquecimento do
passado como melhor forma para ‘virar a página’50.
Foi em meio a esse fogo cruzado de ideias que a cerimônia de instalação da CNV, em
16 de maio de 2012, contou com um discurso da então presidenta Dilma Rousseff com tintas

49

Além do esquecimento, é importante pontuar o próprio papel da ditadura em não revelar as violências praticadas
pelo Estado, o que recorrentemente provocou a sensação de que a ditadura brasileira não teria sido, de fato,
violenta.
50
É inegável que entre esses pólos opostos e com ideologia bem definida encontrava-se uma parcela da sociedade
alijada desta disputa de memória. É possível perceber que tal debate sempre esteve centrado, sobretudo, entre
intelectuais ligados à academia, pessoas envolvidas com a ditadura – militares, pessoas perseguidas e familiares
dessas – e representantes políticos.
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bem carregadas a respeito desses dois grupos dicotômicos. Logo de início, a presidenta recorreu
a Ulysses Guimarães ao afirmar: “a verdade não desaparece quando é eliminada a opinião dos
que divergem. A verdade não merecia este nome se morresse censurada” (ROUSSEFF, 2012).
E continuou com palavras autorais, refletindo sobre o sentido dessa “verdade”, como “[...] algo
tão surpreendentemente forte que não abriga nem o ressentimento, nem o ódio, nem tampouco
o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento” (ROUSSEFF, 2012)51.
O conflito evidente entre dois polos e seus entendimentos a respeito do que deve ser
lembrado e do que deve ser esquecido não é, entretanto, uma exclusividade do momento
histórico em voga na implantação da comissão. Incontáveis trabalhos já apontaram para esse
cenário polarizado no contexto brasileiro. A historiadora Caroline Silveira Bauer, em seu artigo
“Conciliação e revanchismo ao término da ditadura civil militar brasileira: a perpetuação do
medo através do perigo da ‘argentinização’ da transição política”, revisitou o cenário da
promulgação da Lei de Anistia, em 1979, e percorreu o caminho até o fim oficial da ditadura,
em 1985, e o estabelecimento da nova Constituição, em 1988. Essa incursão ao passado recente
evidenciou que naquele momento já estava em disputa a pauta do lembrar versus a bandeira do
esquecer. O embate, como revela a autora, pode ser visto por documentos emitidos pelo Estado
de exceção que, ao monitorar grupos de familiares, concluíram que nascia ali um suposto
“revanchismo” na ação de listar pessoas desaparecidas por ação da ditadura. Esse hipotético
perigo revanchista, no entanto, não foi exclusividade do grupo de militares. Bauer lançou mão
de um excerto do discurso do então presidente José Sarney no ato da convocação da Assembleia
Nacional Constituinte, em 28 de junho de 1985, para sinalizar que o discurso pacificador
também se apresentou entre os representantes da democracia: “A Constituinte será, graças ao
bom senso político de toda a nação, um marco seguro ao caminho da conciliação”52 (SARNEY
Apud BAUER, 2014, p. 135). A autora concluiu que o vigor com que a “ideologia da
reconciliação” 53 unida à “cultura do medo” 54 alcançou o país, sacramentou uma memória
específica a respeito do período.

51

Disponível em http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discursoda-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-cerimonia-de-instalacao-da-comissao-da-verdade-brasilia-df.
Acesso em março de 2017.
52
Grifo meu.
53
A “ideologia da reconciliação”, nesse caso, não respeita a lógica de uma conciliação nacional após o
estabelecimento das verdades antes submersas em versões oficiosas sobre as violências praticadas pelo Estado de
exceção. Ao contrário, a expressão aqui se refere a tentativa de apaziguamento entre os setores sociais que
defenderam diferentes plataformas políticas. Mais que isso: trata-se do apaziguamento também entre quem
perpetrou violências, ou defendeu a perpetração, e quem as vivenciou.
54
Sobre “cultura do medo”, a autora recorre a Guillermo O’Donell, e aponta que o fenômeno transborda a
militarização do Estado, tingindo as relações sociais em diferentes níveis, com as tonalidades do medo, o que fica
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A tendência polarizada presente no contexto de criação da lei de anistia, entretanto,
seguiu e contaminou, inclusive o momento político caracterizado como embrião da CNV,
durante a XI Conferência Nacional de Direitos Humanos 55 , ocorrida em 2008. No evento,
localizaram-se as discussões iniciais sobre a necessidade de implantação de uma Comissão
Nacional da Verdade (BAUER, 2015, p. 121; SEIXAS e SOUZA, 2015, p. 349)56. Na realidade,
a conferência tinha como centro as discussões a respeito do Programa Nacional de Direitos
Humanos II (PNDH-II). Na ocasião, surgiu pela primeira vez um eixo temático que visava
debater o “direito à memória e à verdade” (PINHEIRO at al, 2013, p. 26). Segundo Pinheiro
(2013):

Durante a XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 2008,
discussões culminaram com proposta que abordava uma Comissão Nacional
de Verdade e Justiça, que, dentre outros itens, deveria ter “[...] plenos poderes
para a apuração dos crimes de lesa humanidade e violação de direitos humanos
cometidos durante a articulação para o golpe e a ditadura militar”, com a
finalidade de garantir o esclarecimento circunstanciado de torturas, mortes e
desaparecimentos. A proposta listava como poderes necessários para a
Comissão os de convocar pessoas, requisitar documentos e ter acesso irrestrito
aos órgãos públicos (PINHEIRO et al, 2013, p. 28).

O mesmo evento divulgou propostas que possibilitaram o lançamento do PNDH-3, que
oficializou-se a partir do Decreto nº 7.037, em 21 de dezembro de 2009. Segundo Pinheiro
(2013), o Programa expectava, entre outras ações, criar um Grupo de Trabalho que elaborasse
até o ano seguinte, mais especificamente no mês de abril de 2010, um projeto de lei para
instauração da CNV, segundo os moldes já expostos no excerto acima. O PL nº 7.73657 foi, de
fato, apresentado no ano de 2010 e aprovado em 20 de maio do mesmo ano, após ser
ainda mais evidente quando passada a ditadura, com a permanência desta lógica. Apesar de a teoria de O’Donell
levar em conta a realidade argentina, Bauer, em consonância com outras produções aqui citadas, também corrobora
que o medo seria uma das heranças ou continuidades que a ditadura legou à sociedade brasileira.
55
Sobre a XI Conferência Nacional de Direitos Humanos e para entender mais sobre outras edições do evento,
consultar: PINHEIRO et al. O direito à verdade no Brasil. Revista Jurídica da presidência. Brasília, vol. 15 n. 105,
Fev./Mai. 2013.
56
Ainda que de forma mais específica, as discussões iniciais acerca da instalação de uma comissão da verdade no
Brasil remontem a ocasião da XI Conferência Nacional de Direitos Humanos, de forma geral, o direito à verdade
pode ter suas raízes localizadas em tempos mais longínquos da nossa história. A Constituição Federal de 1988,
por exemplo, fora lançada logo após o fim oficial da ditadura militar, três anos antes. Em seu “ato das disposições
transitórias” ressalta-se a verdade histórica e a memória como direitos, assim como a reconciliação nacional. Da
mesma maneira, para além das contribuições institucionais para efetivação do direito à verdade, é necessário não
perder de vista os esforços e avanços operados pelas organizações sociais, como a já citada Comissão de
Familiares, que muito contribuíram para a realização prática desse direito.
57
O Projeto de Lei nº 7.736 de 2010 indica a criação da Comissão Nacional da Verdade, a partir da decretação do
Congresso Nacional. No documento, a CNV figura com responsabilidade central em “examinar e esclarecer as
graves violações de direitos humanos. O documento, na íntegra, pode ser consultado em GALLO, Carlos Arthur.
Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Um estudo sobre o trabalho da Comissão de Familiares
de Mortos e Desaparecidos Políticos. Jundiaí: Paco Editorial, 2014. Pp. 167-172.

82

encaminhado para o Congresso Nacional pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva
(PINHEIRO et al, 2013; GALLO, 2014). É necessário não perder de vista que 2010 também
foi o ano em que a pressão internacional para que o Brasil tomasse providências em relação ao
tema “memória, verdade e justiça” colocou-se de maneira acentuada, a partir da submissão do
Caso Araguaia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2009, e a posterior divulgação
da decisão da CIDH, em dezembro de 2010.
No dia 21 de setembro de 2011, a Câmara dos deputados votou o requerimento de
urgência para as discussões que implantariam a Comissão Nacional da Verdade. Apesar do
resultado – 351 votos a favor, 42 contra e 11 abstenções (BAUER, 2015, p. 5) –, é importante
lembrar, como aponta a historiadora Caroline da Silveira Bauer, que a votação não se deu sem
conflitos de posições políticas. Em seu artigo, “Os muitos tempos da Comissão Nacional da
Verdade”, a historiadora ilumina muitos discursos proferidos na ocasião da votação: enquanto
a então deputada Luiza Erundina (PSB) sugeriu ser aquele um dia histórico e essencial para a
democracia do país, o também deputado à época, Arolde de Oliveira (DEM), afirmou que a
“verdade” apenas seria alcançada se a investigação vigorasse tanto para as “Forças Armadas”
quanto para os “idealistas do sistema comunista” (BAUER, 2015, p. 2).
Ao longo do texto, fica evidente a inconsistência entre as diferentes percepções políticas
a respeito da matéria. Na ocasião, mesmo depois de três anos de discussões oficiais sobre o
tema e décadas de luta de familiares, ainda não estava consolidada uma visão sobre a
necessidade de implantação da comissão, ao mesmo passo em que sua utilidade em relação ao
fortalecimento da democracia e o rompimento com o passado de violações também não se
mostrava de forma nítida para toda a população.
Finalmente, em 18 de novembro de 2011, durante a gestão de Dilma Rousseff, a lei
definitiva (lei nº 12.528) sobre a CNV passou por aprovação pelo Congresso Nacional e,
segundo as palavras do relatório final: “ao propor ao Congresso Nacional a criação da CNV, o
Poder Executivo apresentou uma proposta em sintonia com a experiência internacional de
comissões da verdade, bem como com referências normativas gestadas pela ONU (BRASIL,
2014, p. 33; Tomo I, Volume I, Capítulo 1).
Assim, a comissão foi instalada no âmbito da Casa Civil com previsão inicial de
funcionamento por dois anos. A partir da Lei nº 12.998, de 2014, o prazo final para entrega dos
trabalhos – que deveria incluir um “relatório circunstanciado contendo as atividades realizadas,
os fatos examinados, as conclusões e recomendações” (BRASIL, 2011) – passou a 16 de
dezembro de 2014, data em que a CNV seria extinta por concluir suas atividades. De fato, as
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atividades da comissão tiveram início oficial em maio do ano seguinte, 201258, com finalidade
central de: 1) “esclarecer os fatos e circunstâncias dos casos de graves violações de direitos
humanos”; 2) “promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes,
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria”; 3) “identificar e tornar
públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de
violações de direitos humanos”; 4) “recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para
prevenir violação de direitos humanos”; 5) “colaborar para que sejam prestadas assistências às
vítimas de tais violações” (BRASIL, 2011).
A apresentação sobre o processo de criação da CNV, presente no relatório final da
comissão, estabelece um tom conciliador ao mencionar:

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) soma-se a todos os esforços
anteriores de registros dos fatos e esclarecimento das circunstâncias dos
casos de graves violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e
1988, a partir de reivindicação dos familiares de mortos e desaparecidos
políticos, em compasso com demanda histórica da sociedade brasileira
(BRASIL, 2014, p. 20; Tomo I, Volume I, Capítulo 1).

Contudo, uma breve passagem pelas notícias da época do estabelecimento da comissão,
revela que a opção da CNV por abordar um período extenso, que ultrapassava as datas de início
e fim da ditadura militar, descontentou fortemente as organizações de familiares citadas no
trecho do texto. Em notícia veiculada no dia 19 de setembro de 2011, na página eletrônica do
Estadão, fica evidente que as críticas que recaíram sobre a comissão não se limitaram às Forças
Armadas e aos setores sociais mais conservadores. Pelo contrário, o texto jornalístico expôs o
sentimento de contrariedade presente na interpretação de familiares e ativistas pró-direitos
humanos frente ao compromisso da CNV de investigar os crimes a partir de 1946 até 1988.
Segundo o texto de Eugênia Lopes, a expectativa desses setores era de que o foco da comissão
fosse voltado a apuração dos crimes ocorridos durante a vigência da ditadura e, portanto, entre
os anos de 1964 e 1985. A ampliação do período a ser contemplado nas investigações soou a
esses grupos como uma maneira de tirar do espectro central o real motivo do estabelecimento
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No dia 16 de maio de 2012 foi celebrada uma cerimônia de instalação da CNV no Palácio do Planalto. Na
ocasião, a então presidenta Dilma Rousseff empossou oficialmente integrantes que participariam da CNV. Como
o capítulo, “Muito além de um discurso de Estado...”, tratará mais especificamente da Comissão Nacional da
Verdade, tratar-se-á nesta oportunidade mais profundamente dos eventos que marcaram a implantação da
comissão, bem como das disputas políticas que envolveram seu estabelecimento.
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da comissão e, assim, minimizar os impactos específicos da ditadura militar na história e
memória brasileiras59.
Outra crítica desses mesmos grupos à CNV, levantada na matéria, foi a respeito da
ausência de possibilidades de justiça por parte da comissão. No artigo 4º da Lei 12.528
parágrafo 4º ressalta-se que “as atividades da comissão nacional da verdade não terão caráter
jurisdicional ou persecutório” (BRASIL, 2011). Frente a essa limitação, Criméia Alice Schimdt
de Almeida, que fora integrante da Guerrilha do Araguaia e atua na Comissão de Familiares de
Mortos e Desaparecidos Políticos, declarou: "Queremos uma comissão de verdade, que faça
justiça. Não uma comissão de mentirinha" (ALMEIDA Apud LOPES, 2011). É importante
frisar que o aspecto central das comissões, e não só da brasileira, é refutar as versões sobre os
crimes ocorridos na ditadura por ação de agentes do Estado. A judicialização dessas verdades
reveladas pelas comissões podem acontecer, porém, em um processo posterior à exposição dos
resultados das comissões.
Há, ainda, ao menos mais uma questão sensível levantada pelos familiares como
impedimento para efetivação de um projeto sério de comissão da verdade. Estruturalmente, a
comissão deveria ser formada por sete conselheiras/os, selecionadas/os pela então presidenta
Dilma Rousseff, como mandava a letra da lei. As primeiras críticas a esse respeito vieram a
público antes mesmo da divulgação dos nomes indicados, sob justificativa de ser esse um
número sobremaneira limitado para composição da comissão. Além disso, a nomeação pela
presidenta transpareceu um processo de exclusão de setores envolvidos com o tema, que
aparentemente se sentiram alijados da construção do órgão após anos de lutas políticas que
pressionaram o Estado a criar a comissão, entre outras medidas.
Inicialmente, a categoria de conselheiras e conselheiros foi formada por José Carlos
Dias, José Paulo Cavalcanti Filho, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso
da Cunha, Claudio Lemos Fonteles e Gilson Langaro Dipp. Percebe-se, portanto, a presença
massiva de juristas entre membros indicados - como é o caso de Gilson Dipp, Rosa Cardoso,
José Carlos Dias e José Paulo Cavalcanti Filho - e de acadêmicos - como Maria Rita Kehl e
Paulo Sérgio Pinheiro. Dessa primeira composição, os dois últimos citados não permaneceram
até a finalização dos trabalhos.
No ínterim da renúncia do primeiro conselheiro e do afastamento do segundo repousam
algumas pistas que deflagram a continuidade dos embates políticos, mesmo após o
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LOPES, Eugênia. Organizações criticam defesa da Comissão da Verdade. In: Jornal Estadão (versão
eletrônica), 19 de setembro de 2011. Disponível em http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,organizacoescriticam-defesa-da-comissao-da-verdade,774577. Acesso em janeiro de 2017.
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funcionamento da recém-lançada comissão. Vale a pena ressaltar que tais embates políticos não
se restringiram a figuras da política convencional, como as/os próprias/os conselheiras/os e o
restante da classe de representantes políticos. Mas, alargou-se à sociedade civil, despertando
críticas tanto das Forças Armadas60 – que chegaram a lançar um documento manifestando sua
contrariedade frente à medida de Estado – quanto de movimentos da sociedade civil, como é o
caso da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que, em algumas
ocasiões, expuseram suas críticas ao primeiro conselheiro escolhido para dirigir os trabalhos,
Gilson Dipp 61 . No dia 3 de setembro de 2013, o jurista e professor universitário Pedro
Bohomoletz de Abreu Dallari passou a integrar a categoria e permaneceu até a conclusão dos
trabalhos na direção.
Deflagrado o cenário de embate político enraizado no Brasil, como explicar este
aspecto? Entre as teorias a respeito da memória consagrada sobre a ditadura no Brasil, muitos
estudos despontaram, alinhando-se à ideia da continuidade desse regime na atualidade. No
clássico, de provocativo título, O que resta da ditadura? (2010), organizado pelos filósofos
Edson Teles e Vladmir Safatle, o questionamento a respeito dessa memória fica explícito. A
apresentação da obra aponta para a urgência da indagação expressa no título. Urgência essa
definida pela “incrível capacidade que a ditadura brasileira tem de desaparecer” (SAFATLE &
TELES, 2010, p. 9-10), caracterizada por desenhos labirínticos e subterfúgios linguísticos
estratégicos para não mencioná-la.
De forma aparentemente contraditória, é justamente nessa estrutura montada em torno
do exercício de apagamento que reside o motivo para a continuidade dessa. Os filósofos, autores
da publicação, definem a continuidade a partir da observação da violência no presente, afinal
“[...] nenhuma palavra melhor do que a ‘violência’ descreve esta maneira que tem o passado
ditatorial de permanecer como um fantasma e assombrar e contaminar o presente” (SAFATLE
& TELES, 2010, p. 10). Nesse sentido, a presença irrevogável da ditadura não se daria pela
60
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Junto a outros movimentos, comprometidos com a pauta dos direitos humanos, a comissão de familiares
solicitou a substituição de Gilson Dipp por entender que esse não apresentava a devida objetividade frente ao
trabalho, uma vez que havia representado o Brasil na CIDH e, portanto, fez a defesa do Estado brasileiro em
contraposição às famílias que haviam impetrado a representação. O afastamento de Dipp, através de pedido
executado pelo próprio, baseou-se, contudo, em justificativas relacionadas a problemas de saúde, em abril de 2013.
A renúncia de Fonteles, em setembro do mesmo ano, também é permeada por embates políticos. A saída desse,
todavia, não foi bem vista pelos grupos civis organizados, que pediram sua reincorporação. O pedido não foi,
entretanto, atendido e Pedro Dallari permaneceu como conselheiro até o fim do mandato.
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contabilidade de seus danos em relação ao número de pessoas mortas ou desaparecidas listadas,
“mas através das marcas que deixa no presente, ou seja, através daquilo que deixará para frente”
(SAFATLE & TELES, 2010, p. 10).
Outra autora a refletir sobre o tema é a filósofa Jeanne Marie Gagnebin em seu artigo
“Esquecer o passado?” (GAGNEBIN, 2014). Nesse, ela lança uma reflexão similar à sugerida
por Safatle e Teles e considera que a ditadura “não é somente objeto de uma violenta coerção
ao esquecimento, mas também é um regime que se perpetua, que dura, contamina o presente”
(GAGNEBIN, 2012, p. 255)62. Segundo a literatura revisitada, portanto, é em uma fronteira
temporalmente flexível que parece situar-se o caso da ditadura brasileira e os anos que a
precederam, tangenciando, como já sugeriu Lowenthal, um “limbo” onde se situaria “um
passado que continua a existir” (p. 67).
Em acordo com a noção apresentada por Lowenthal e com as demais obras citadas,
sobre um passado que está, na verdade, no presente, o historiador Enrique Serra Padrós, ao
apreciar as ditaduras do Cone Sul latino-americano, apontou para um processo de
“desmemória”. Segundo o autor de “Memória e esquecimento das ditaduras de Segurança
Nacional: os desaparecidos políticos” (2004), essa desmemória é fruto do

[...] esquecimento do pouco que se conhece [...], assim como produto da nãoinformação sobre as responsabilidades e crimes cometidos na lógica do terror
de Estado. Em ambos os casos conforma-se, como decorrência, uma espécie
de anestesiamento político e de amnésia demarcadoras de impunidade
(PADRÓS, 2004, p.1).

A visita a esse conjunto de teorias possibilita a inferência de que a recorrente
justificativa de “virar a página”, em relação à ditadura, não apenas nubla o passado como o faz
presente, sem rompimentos simbólicos e definitivos em relação a esse. O entendimento a
respeito de um evento histórico que continua a existir no presente faz com que o problema de
pesquisa se adeque totalmente às noções da História do Tempo Presente. Ao refletir sobre o
tema historiográfico à luz da trajetória das ditaduras no Cone Sul, Padrós ressalta a importância
essencial dos problemas de pesquisa em História situados nessa esfera, no sentido de
sistematizar, ordenar e esclarecer as informações a respeito do evento histórico tratado. Nessa
tarefa, “o historiador do presente” teria papel fundamental em contribuir “no posicionamento
da sociedade diante de fatos que começam a se tornar mais compreensíveis, como no caso das
primeiras exigências de Verdade e Justiça em relação aos regimes autoritários do Cone Sul”
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(PADRÓS, 2004, p. 32). Esse tipo de iniciativa partindo da História estaria comprometida,
portanto, com a tarefa de não deixar esquecer.
Como foi possível observar nessa incursão entre as teorias a respeito das memórias
construídas sobre a ditadura e sobre os processos para romper com sua lógica, a produção
acadêmica aponta de forma unânime para as continuidades – ou presenças – da ditadura militar
brasileira: trata-se, portanto, de uma “desmemória” (PADRÓS, 2004), de uma “coerção ao
esquecimento” (GAGNEBIN, 2014) ou de uma “incrível capacidade que a ditadura tem de
desaparecer” (TELES, 2010). Afinal, como avaliar o impacto desse extenso processo de
transição brasileira no que se refere à incorporação da questão de gênero em meio a essas
políticas?
É necessário iluminar por que tal questionamento faz sentido neste trabalho. A
Comissão Nacional da Verdade é o expoente mais emblemático entre as estratégias de
efetivação de uma justiça de transição à brasileira. Mesmo assim, ela demorou quase 30 anos
para entrar em vigor, após o fim da ditadura militar, em 1985. É possível, portanto, apontar para
um atraso da mobilização de questões ligadas aos direitos humanos e aos crimes de Estado no
país, quando comparado às iniciativas de outros países latino-americanos que também viveram
regimes de exceção 63 . É importante lembrar que a ideia de Justiça de Transição origina-se
justamente na contramão do processo que incentiva o esquecimento, afinal, trata-se de um
conjunto de “ações no presente que visam estabelecer um corte temporal que possa eliminar ou
ao menos reduzir uma perturbadora presença no passado” (VASCONCELOS, 2013, p. 306).
Com sua atuação voltada para verdade, memória, reparação de vítimas e justiça, essas ações
visam sacramentar o rompimento e reordenar as fronteiras temporais. É dessa noção jurídica
que nasce a própria tática das comissões da verdade. Como sugeriu o teórico Renan Quinalha,
o conceito de justiça de transição não se impõe à revelia da própria cultura política e social do
lugar onde se estabelece. Nesse sentido, é necessário não perder de vista que

Talvez a principal razão que explique a indeterminação tanto do resultado
quanto da duração de uma transição remeta ao inevitável desencontro entre os
fatores que motivaram o fim do regime anterior e os fatores responsáveis pela
afirmação de uma nova ordem política (QUINALHA, p. 41).

Assim, não é sem motivos que a Argentina tenha apresentado sua comissão ainda na
década de 1980, em momento posterior ao fim da ditadura. O país, no entanto, não incorporou
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É importante ponderar que mesmo frente ao silencio do Estado, grupos organizados da sociedade civil não se
eximiram de lutar pela pauta dos Direitos Humanos. A presença de uma dessas organizações foi melhor trabalhada
no primeiro capítulo desta dissertação.
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em sua investigação as questões de gênero que têm se apresentado apenas mais recentemente
nesse tipo de material, vide o relatório peruano que chegou a público no início da década de
2000. Essa dinâmica ocorre porque, como se viu anteriormente, a questão de gênero – de forma
abrangente – só pode ser concebida no interior da justiça de transição conforme as discussões
a seu respeito avançaram, tanto no campo teórico como no campo da militância.
Sobre a construção de uma “verdade de gênero” à brasileira, ainda são incipientes os
estudos. Maria Amélia de Almeida Teles, já citada, em seu artigo “A construção da memória e
da verdade numa perspectiva de gênero” (2014) justificou a necessidade da pauta a partir do
entendimento de que o gênero, como “estrutura social [...] constrói relações desiguais e legitima
a desigualdade na participação política, social, econômica e cultural entre mulheres e homens”
(TELES, 2014, p. 507). A argumentação vai ao encontro dos entendimentos básicos sobre as
desigualdades produzidas pela perspectiva gênero. Surpreende, no entanto, o relato de Teles
sobre a resistência para incorporação dessa pauta no interior dos trabalhos da comissão.
Segundo narra:

Quando pensei, juntamente com outras ex-presas políticas, em tratar do tema
“verdade e gênero”, encontrei resistência por parte de integrantes da Comissão
da Verdade, profissionais e ativistas que lidavam com as questões relativas à
verdade. Alegavam que tanto homens como mulheres foram igualmente
torturados, assassinados e desaparecidos (TELES, 2014, p. 507).

Essa resistência descrita por Maria Amélia de Almeida Teles encaixa-se na expectativa
comum apresentada sobre a questão de gênero no interior de comissões da verdade: como se a
abordagem desse tema fosse impor um caráter divisionista às pesquisas. É necessário ponderar
ainda, como já alertara Edson Teles e Vladmir Safatle, para a continuidade da violência legada
pela ditadura militar e, por que não mencionar, a própria banalização dessa lógica. Essa
continuidade, quando aplicada para análise das violências de gênero, deixa perceptível o quanto
o patriarcado ainda impera nas interpretações populares acerca das violências no Brasil e,
certamente, influencia o modo como se olha para o passado recente. Obviamente que a
violência contra a mulher, seja aquela cometida diretamente por agentes do Estado seja aquela
cometida no seio familiar e por vezes facilitada ou ignorada pelo Estado, não se derivou da
ditadura. Porém, os crimes e violências de gênero da ditadura, se usados como marco teórico e
jurídico para sua superação, certamente teriam contribuído para a superação da banalização
como violência de importância secundária.
É por isso que, se mesmo entre pessoas ligadas às questões sobre memória, verdade e
justiça, a pauta de gênero ainda causa desconfiança e resistência, não é de se espantar que um
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movimento similar ocorra amplamente na sociedade. Essa situação impacta definitivamente na
forma como as pessoas receberam a notícia sobre esse tipo de investigação no interior da CNV.
Mais especificamente: se já vivíamos a dicotomia entre o lembrar versus o esquecer os crimes
da ditadura, a situação intensifica-se ainda mais quando se refere ao impacto dessa violência na
vida de mulheres e de homens não normatizados na heterossexualidade64.
Partindo desse entendimento, ao longo deste segundo capítulo, serão analisados os
processos intrínsecos à formação, investigação e conclusão de pesquisa apresentada pela
Comissão da Verdade brasileira, referente à questão de gênero. Portanto, o relatório final será
adotado como principal documento, com especial destaque para análise de seu décimo capítulo
“Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes”. É necessário
reconhecer, todavia, que os resultados apresentados foram frutos de um processo, por isso será
essencial transitar pela implementação da comissão e, mais pontualmente, pelas pesquisas
realizadas no grupo de trabalho “Gênero e ditadura” para problematizar seus significados. Em
suma, o informe será analisado à luz desses dois processos que o antecedem: a formação da
CNV e sua atuação ao longo do trabalho, especificamente no que se refere às pesquisas que
mobilizaram a temática de gênero.

2.2. O gênero como componente na estrutura da CNV

A Lei nº 12.528, do ano de 2011, resultado de um exaustivo processo de discussões no
âmbito da sociedade civil e dos três poderes, é o marco oficial de início da CNV. No início
deste capítulo, ficou perceptível que um longo caminho foi atravessado no sentido de formalizar
a lei. Caminho esse que contou com a exposição evidente de inconstâncias interpretativas entre,
ao menos, dois setores, que apresentaram visões diferentes a respeito da necessidade da
comissão: “virar a página” versus a proposta de revisitar o passado a fim de superá-lo.
Frente a tantos obstáculos e discursos inconstantes, a letra da lei mostra o compromisso
travado pela CNV em linhas bastante gerais, focado na investigação de “graves violações de
direitos humanos”, objetivo expresso no terceiro artigo. Essa concepção, originada pelo Direito
Internacional dos Direitos Humanos, definiu-se a partir do Estatuto de Roma (1998) e pode ser
entendida por ataque “sistemático ou generalizado contra a população civil”. De forma mais

Por “homens não normatizados na heterossexualidade” entende-se tanto aqueles que assumiram a
homossexualidade quanto aqueles que, mesmo heterossexuais, foram interpretados como “efeminados” e
submetidos a violências típicas vividas por mulheres.
64
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específica, para que um crime se configure dentro da lógica de graves violações é necessário
estar associado a:

homicídio; extermínio; escravidão; deportação ou transferência
forçada; prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em
violação das normas fundamentais de direito internacional; tortura; agressão
sexual, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez forçada,
esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual
de gravidade comparável 65 ; perseguição de um grupo ou coletividade que
possa ser identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos,
culturais, religiosos ou de gênero; desaparecimento forçado de
pessoas; apartheid; ou outros atos desumanos de caráter semelhante, que
causem intencionalmente grande sofrimento, ou afetem gravemente a
integridade física ou a saúde física ou mental (PORTELLA, 2017, s/p)

Como pode ser visto pela definição geral acera do que se considera “graves violações
de direitos humanos”, é possível enquadrar as condutas ofensivas que usam o gênero como
parte dessas violações. Sendo assim, não seria necessário destacar a especificidade dos
crimes/violências/violações de gênero uma vez que esses, de alguma maneira, já estariam
inclusos na definição geral. É importante frisar que a lei não estabelece o foco voltado para as
tipologias criminais que estão inclusas no que se consideram graves violações. Nesse sentido,
poucas condutas são destacadas no documento: o desaparecimento forçado é uma das poucas
passagens que sinalizam para uma especificação de que tipos de crimes serão considerados.
Após o estabelecimento da lei, em 18 de novembro de 2011 – que não se resumiu aos
debates nas instâncias de decisão, mas alcançou também a mídia e mobilizou, portanto, a
sociedade civil –, outro evento sublinhou a implementação da CNV. Tratou-se da já citada
cerimônia oficial de abertura da CNV, em 16 de maio de 2012. O tom do evento, porém, diferiu
sobremaneira das discussões travadas durante o processo de decisão para implementação da
comissão. Nesse momento, especificamente, a CNV já estava instaurada, a decisão já havia
sido sacramentada e restava, portanto, entender quais forças e potências estavam reunidas em
torno do projeto. As fotos, discursos e matérias originadas a partir da ocasião conformam um
observatório fértil para enxergar as conciliações necessárias para a efetivação do projeto.
Após celebrar a verdade e a necessidade do não esquecimento, a figura política de
máxima oficialidade no país, presidenta Dilma Rousseff, deu sequência ao seu discurso
sublinhando o papel da comissão como uma “iniciativa do Estado brasileiro e não apenas uma
ação de governo” (ROUSSEFF, 2012). A observação, que pode ganhar um tom de detalhe em
meio a uma narrativa emotiva que girava em torno da capacidade de não esquecer, reitera, na
65
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realidade, o papel fundamental de uma comissão da verdade: dar uma resposta chancelada pelo
Estado à sociedade civil acerca dos crimes cometidos por esse mesmo Estado em um período
de exceção. Foi, afinal, o Estado brasileiro que sentou no banco dos réus durante o processo
julgado pela Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos, como culpado pelas
violações cometidas durante os anos de 1964 e 1985. A comissão, nesse sentido, foi também
uma resposta a essa resolução.
Justamente por não se tratar de uma política de governo, e, portanto, partidária, é que os
personagens políticos que transitaram pela cerimônia de inauguração da comissão
representaram todo o período pós-ditadura: “[...] muito me alegra estar acompanhada por todos
os presidentes que me antecederam nesses 28 benditos anos” (ROUSSEFF, 2012). A reunião
dessas figuras em torno da iniciativa consagrou, portanto, a ideia de que ainda que tenha se
originado a partir de acalorados debates, a comissão precisou superar as posturas contrárias a
sua instauração e estabelecer-se como política de Estado a partir de pactos.
Uma incursão no histórico da presidência nacional pode mostrar uma alternância
partidária considerável e, portanto, uma variação entre as plataformas políticas. Essa variação,
no entanto, não foge à regra de um pacto político: após os 21 anos formais de ditadura, é
necessário não ignorar que o Brasil firmou-se no “esquecimento dos ‘excessos’ do passado”
como se esse fosse “o preço doloroso para garantir a estabilidade democrática” (SAFATLE,
2010, p. 240). É possível, portanto, conceber uma ideia de democracia simulada e mais: uma
continuidade do Estado de exceção ao não julgar seus crimes e até nublá-los, propondo a
efetivação de uma violência sem trauma. Nesse cenário, ainda que não se ignore que a
efetivação da comissão tenha se dado justamente durante o governo de Dilma Rousseff, ex
guerrilheira e representante de um partido de esquerda, é necessário manter os olhos voltados
para o aspecto de pacto que a inauguração da comissão recebeu. A confluência de tendências
políticas diversas em torno do projeto sinalizou o acordo possível para o estabelecimento da
comissão que, embora se tratasse de um avanço, foi ainda bastante limitado, como se pode ver
a seguir.
O impacto do lançamento da CNV entre a parcela da população mais envolvida com o
tema pode ser visto pelo documentário Verdade 12.528 – dirigido por Paula Sacchetta e Peu
Robles, em 2013. Em dado momento da narrativa, o escritor e filho do desaparecido político
Marcelo Rubens Paiva expôs suas expectativas em relação à comissão, que havia iniciado suas
pesquisas há pouco tempo: “essa comissão da verdade é a que se pode fazer, não é uma
comissão perfeita, a que deveria ter sido feita, é a comissão que se pôde fazer na negociação”
(PAIVA Apud SACCHETTA & ROBLES, 2013). A avaliação do entrevistado, ainda que não
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reflita a expectativa geral66, é assertiva em apontar que a CNV é, na verdade, resultado de
conchavos políticos.
Atentando, ainda, à cerimônia de inauguração da CNV, marcada pela celebração do
pluripartidarismo e a uma “semi-democracia” pactuada, outros elementos figuram pelo
caminho da história presidencial. Na foto capturada na ocasião da inauguração da CNV, fica
evidente à primeira vista uma característica peculiar do governo Dilma: trata-se não apenas da
primeira mulher a atingir o cargo de presidenta da república no Brasil, mas também da única
mulher que figura na imagem, entre personalidades solenes masculinas, sucessoras do cargo
presidencial ou figurões da política nacional. O fato pode parecer coincidência, mas, se visto
em um espectro latino-americano, faz-se possível perceber uma tendência. Na Argentina,
Cristina Kirchner assumiu a presidência em 2007 e, apesar de não ter sido a primeira presidenta
mulher no país, foi antecedida por seis governos chefiados por homens, sem contar o período
de ditadura. Antes dela, Izabel Martinez Perón já havia assumido a presidência no período prégolpe militar, entre 1974 e 1976, porém não por voto direto. No Chile, a história é similar:
Michelle Bachelet executou seu primeiro mandato entre os anos de 2006 e 2010. Foi novamente
eleita em 2014 e, assim como Dilma Rousseff, foi a primeira mulher a assumir o cargo
presidencial em seu país.
A tendência e similaridade entre os três países, no entanto, não se encerra com as datas
dos mandatos de Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e Michelle Bachelet, mas vão além.
Tratando-se de três países que passaram por ditaduras militares marcadas pelas violações de
direitos humanos, as três presidentas fazem parte de uma geração que foi formada politicamente
sob influência da bipolaridade ideológica presente no período. Todas elas estiveram envolvidas
com tendências políticas de esquerda, ou seja, de oposição às ditaduras. Da mesma forma,
foram alvo de algum tipo de perseguição ideológica. No Brasil, Dilma Rousseff era quadro da
organização guerrilheira pelo Comando de Libertação Nacional (COLINA) que, tempos depois,
originou a Vanguarda Armada Revolucionária-Palmares (VAR-Palmares), da qual também fez
parte. Por sua participação em movimentos clandestinos de luta política, foi presa e torturada.
Cristina Kirchner já era advogada quando, junto ao esposo Nestor Kirchner, abriu a casa para
abrigar clandestinos que fugiam da ditadura. Já Michellet Bachelet foi perseguida

Enquanto Marcelo se considerou pessimista com a criação da CNV, outros, como Clarice Herzog – publicitária
e viúva do jornalista Vladmir Herzog – se diziam otimistas na ocasião: “Eu acho que tem tudo pra dar certo. Tem
um grupo de pessoas reconhecidas, de credibilidade na sociedade que estão investindo nisso, são comprometidas
com a história do Brasil”. A expectativa de Clarice também difere marcadamente da posição de outros familiares
de mortos e desaparecidos políticos que, ao início da comissão, mostravam-se mais desconfiados que esperançosos
com os trabalhos da mesma. [Repetido do texto principal.]
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primeiramente por sua origem, filha de um militar adepto às políticas de Salvador Allende. A
morte prematura de seu pai a levou, com a mãe, à clandestinidade e, posteriormente, à prisão,
em Villa Grimaldi.
Como é possível notar, a constelação de presidentas latino-americanas no início do
século XXI mostra ao menos duas tendências: a primeira é a inegável colocação das mulheres
em cargos políticos de destaque, algo que certamente foi possível apenas após anos de
militância feminista. Outra tendência possível de ser apontada é a inserção não apenas de
mulheres nesses cargos, mas a presença proeminente de mulheres que foram protagonistas da
chamada geração de 68, herdeiras da revolução sexual e do processo de tomada de seus lugares
nas esferas públicas da política e da decisão.
Quando se observa a lógica das comissões da verdade nesses três países, como já se viu
no capítulo anterior, é possível apontar para uma abordagem superficial do debate de gênero no
caso argentino – que se deteve a expor dados pontuais sobre a gravidez e o parto em cárcere e
dados estatísticos mostrando o corte de sexo - quando instaurou sua comissão, ainda na década
de 1980. No entanto, se os limites expressos pelos obstáculos teóricos – afinal, gênero ainda
era um campo de estudo em formação – ou mesmo pela relevância política ainda inferior
atribuída ao tema – já que o feminismo também ainda estava em processo de fortalecimento –
explicam a demora na inserção da questão no espectro da justiça de transição argentina, é
possível observar que a chegada de Cristina Kirchner ao poder coincidiu com a judicialização
dos casos de violência sexual ocorridos na ditadura67. Obviamente, não se trata de uma ligação
direta entre a entrada da presidência e a atenção a esses casos, mas demonstra uma mudança de
perspectiva geral e um fortalecimento, de fato, da pauta. Prova disso é a inserção desse tema
figurar apenas na segunda edição da comissão da verdade chilena, com o Informe Valech I de
2004. A contemplação do tema pela comissão, portanto, deu-se poucos anos antes que Michele
Bachelet assumisse a presidência, mostrando que, por mais que não haja uma relação direta de
causa e efeito, houve uma mudança de perspectivas. No Brasil, não foi diferente. A CNV entrou
em vigor apenas no governo da então presidente e ex-guerrilheira Dilma Rousseff. Poucos

Em “Violencias de género en el terrorismo de Estado en America Latina” Maria Sonderéguer et al. aponta para
a incorporação da perspectiva de gênero entre as investigações sobre os crimes da ditadura ainda na década de
1990. Porém, apenas nos julgamentos atuais, nas primeiras duas décadas dos anos 2000 é que foi possível começar
a pensar as violências sexuais como tortura. Eventos oficiais demonstraram essa nova tendência, como durante o
Tribunal Oral Federal de Santa Fe, em 2010, que “reconoció la violación como una forma de tortura especifica” e
o Tribunal Oral Federal de Mar Del Plata, no mesmo ano, que “condeno al suboficial Gregorio Rafael Molina por
‘cinco violaciones y una tentativa’” (SONDERÉGUER et al., p. 3).
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meses após o início dos trabalhos, a questão de gênero ganhou atenção especial com a formação
do grupo de trabalho específico para verificar esse tipo de crime.
Desde a Resolução nº 1, estabelecida em 2 de julho de 2012 pela CNV, definiu-se que
a organização interna da comissão dar-se-ia através de grupos de trabalho (GT) e subcomissões,
a partir de seu artigo 8º. Na ocasião, foram estabelecidos três subcomissões com temas
específicos: 1) “pesquisa, geração e sistematização de informações”, 2) “relações com a
sociedade civil e instituições” e 3) “comunicação externa”68. Mais à frente, em dezembro do
mesmo ano, os 13 GTs tomaram forma e estabeleceu-se que seriam “coordenados pelos
membros do Colegiado, contando, cada um deles, com assessores, consultores ou
pesquisadores”. Entre esses, o GT Ditadura e Gênero foi assumido pela doutora em Ciência
Política e consultora da CNV Glenda Mezzarobba. Na página da CNV na internet, encontra-se
uma apresentação do GT datada de 30 de julho de 2012. De forma resumida, um texto evidencia
o comprometimento central do grupo:

Grupo de trabalho que pesquisa a violência contra a mulher, suas
consequências e impactos. Inclui a violência sexual e pretende dar visibilidade
ao sofrimento não apenas das mulheres diretamente envolvidas no conflito,
mas também daquelas que participaram de movimentos de resistência e
daquelas cujos familiares foram vítimas de perseguição política, mortos ou
seguem desaparecidos (BRASIL, 2012)69.

Ainda que o texto de apresentação do GT seja datado de 2012, as entrevistas com
pesquisadoras e pesquisadores que atuaram no grupo evidenciaram que seu exercício iniciouse de forma mais robusta a partir do início de 2013 e permaneceu ativo até o fim da CNV, em
dezembro de 2014.
Uma rápida radiografia sobre o perfil de profissionais que compuseram o GT mostra
que advinham principalmente da área acadêmica, mais precisamente do campo da Ciência
Política. Sob as orientações de Glenda Mezzaroba, um grupo de oito pessoas agregou-se aos
trabalhos70.
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Disponível em http://www.cnv.gov.br/images/pdf/regimento_interno_cnv_130712.pdf. Acesso em setembro de
2017.
69
Disponível em http://www.cnv.gov.br/component/content/article/16-grupos-de-trabalho/496-ditadura-egenero-2.html. Acesso em abril de 2017.
70
Há uma incompatibilidade de informações em relação à formação do grupo de pesquisa sobre Ditadura e Gênero.
Na página da CNV na internet encontram-se os seguintes nomes: Monique Tiezzi Den Hartog, Ariana Bazzano,
Camila Braga, Glenda Mezarobba, Marcia Baratto, Raissa Wihby e San Romanelli Assumpção. Já em entrevista
com a pesquisadora Raíssa Wihby, o nome de San Romanelli Assumpção não foi citado, ao passo que um
integrante que não consta na página foi mencionado: Álvaro Okura de Almeida. Através das informações

presentes na página da CNV na internet estão os nomes das doutoras em Ciência Política, Camila de
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Do universo total de membros do GT, pelo menos quatro integrantes registraram em
seus currículos Lattes participação no Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos,
com vínculo iniciados entre os anos de 2008 e 2010, inclusive a própria Glenda Mezarobba.
Segundo informações obtidas a partir da entrevista realizada com a pesquisadora Raíssa Wihby
Ventura71, cientista política e mestranda na época dos trabalhos, parte das(os) integrantes do
GT recebeu convite para compô-lo pela consultora a partir dos trabalhos desenvolvidos nesse
instituto e iniciaram a pesquisa de forma voluntária. Álvaro Okura, também mestrando na época
da CNV, confirmou em entrevista que o ingresso de pesquisadoras e pesquisadores ao GT
iniciou-se por convite da consultora Glenda. Mais que ingressar ao GT, a questão de pesquisa
foi levada por essa ao grupo de estudos de forma a iniciar as reflexões teóricas a respeito do
tema. Após meses de trabalho no interior do grupo, cada membro teve o ingresso formal à
comissão por uma via diferente e é importante frisar que nem todas as pessoas que colaboraram
com os trabalhos ainda na fase voluntária tiveram seu vínculo com a pesquisa formalizada e,
portanto, nem todas as pessoas aparecem na autoria exibida no relatório da CNV. Da mesma
maneira, algumas contribuições específicas e pontuais também aconteceram, o que denota que
o número de pessoas que participaram do processo excede o número oficial de pesquisadoras e
pesquisadores registrados72.
Outro dado interessante do perfil de composição do GT é que pesquisadoras e
pesquisadores não apresentavam histórico de militância em nenhum movimento, vinculandose ao tema, portanto, principalmente por seus trabalhos acadêmicos73, tendo como campo de
estudo em comum a área de direitos humanos. Ainda que mantivessem atuação nesse mesmo

Macedo Braga e San Romanelli de Assumpção, as doutorandas, na mesma área, Márcia Baratto e Raíssa
Wihby Ventura, a doutora em Relações Internacionais, Ariana Bazzano, o mestrando em Ciência
Política, Álvaro Okura de Almeida, e a mestranda em Ciência Política, Monique Tiezzi Den Hartog.
Segundo as informações dispostas na página da CVN, tais profissionais estão divididos
hierarquicamente entre as seguintes categorias, no sentido crescente: logística (Monique Tiezzi Den
Hartog), pesquisador júnior (Álvaro Okura de Almeida), pesquisadores (Ariana Bazzano, Camila de
Macedo Braga, Márcia Baratto e Raíssa Wihby Ventura), assessora (San Romanelli de Assumpção) e
consultora (Glenda Mezzaroba). Disponível em http://www.cnv.gov.br/institucional-acessoinformacao/equipe.html. Acesso em abril de 2017.
71

VENTURA, Raíssa Wihby. Depoimento [setembro de 2016]. Entrevista concedida exclusivamente para esta
pesquisa, via Skype.
72
Apesar de constar entre as informações oficiais que a filósofa Luci Buff foi uma das coordenadoras do GT de
gênero, e apesar de seu nome estar relacionado com uma série de testemunhos ouvidos pelo grupo, participantes
do GT afirmaram que a pesquisadora gradualmente afastou-se dedicando-se mais detidamente ao grupo incumbido
de pesquisar as relações entre a ditadura e as igrejas. Na página da CNV na internet, é possível observar o nome
de Luci Buff vinculado ao referido GT Papel das igrejas durante a ditadura.
73
A informação é de difícil verificação. Em entrevista concedida pela pesquisadora Raíssa Wihby de Oliveira, a
mesma constata que o GT não possuía histórico de militância política relacionada à pauta por memória, verdade e
justiça.
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tema de pesquisa, no entanto, apenas quatro pesquisadoras – entre as nove que compunham o
grupo – possuíam algum estudo registrado sobre a temática de gênero. Entre essas não se inclui
a consultora responsável pelo GT. É importante ressaltar, por outro lado, que, ainda que Glenda
Mezarobba não possuísse nenhuma pesquisa na área de gênero, a mesma já havia acumulado
experiência nas temáticas de Justiça de Transição, direitos humanos e comissões da verdade.
Uma breve incursão em seu currículo mostra que seu mestrado e doutorado apresentam
alinhamento com o assunto, respectivamente: “Um acerto de contas com o futuro: a anistia e
suas consequências - um estudo do caso brasileiro” (2003) e “O Preço do Esquecimento: as
reparações pagas às vítimas do regime militar (uma comparação entre Brasil, Argentina e
Chile)” (2008). Além disso, a pesquisadora também atuou como assessora do GT encarregado
de elaborar o Projeto de Lei que criou a CNV, em 201074. Com a recusa da consultora em
conceder entrevista para este projeto não foi possível averiguar de que forma aderiu à equipe
da comissão, responsabilizando-se pelo GT.
Como é possível observar pelos currículos, apesar de o GT ter sido criado ainda em
2012, ninguém, exceto a consultora responsável, iniciou os trabalhos antes de 2013, o que é
indiciário de que as pesquisas tenham começado com mais tenacidade após essa data. Outro
indício disso foi a realização da audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa do estado
de São Paulo, em março de 2013. De alguma maneira, o evento consagrou a inclusão da pauta
de gênero não apenas no bojo de pesquisas da CNV, mas também entre as investigações da
Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva. A audiência, programada em
parceria entre as duas comissões, contou com a participação de profissionais representantes de
ambas comissões. Inaugurando as falas, Maria Amélia de Almeida Teles relatou as experiências
das mulheres frente à tortura e incluiu a sua própria. A passagem dá a justa dimensão do duplo
lugar ocupado por essa assessora-militante:

Eu não gosto de falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de
tratar a verdade e gênero pensando nessas desigualdades entre mulheres e
homens em que agentes do Estado, os repressores, usaram dessa desigualdade
para nos torturar mais. De certa forma usar essa condição... Nós fomos
torturadas com violência sexual, usaram a maternidade contra nós (TELES,
2013).

Na sequência, Eleonora Menicucci, ministra da Secretaria de Políticas em Defesa da
Mulher à época, apesar de também partilhar a identidade de mulher atingida pela violência da
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A referência à sua participação no GT está expressa sem eu currículo Lattes. Disponível em
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711893J1. Acesso em abril de 2017.
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ditadura, optou em sua fala por oferecer um panorama geral sobre o silêncio e sobre os casos
de violências dirigidos especificamente às mulheres. Leo, como é conhecida pelas
companheiras militantes, também ocupa um lugar duplo, porém fica evidente nessa ocasião a
opção por ater-se à narração de casos que não o seu, talvez por uma limitação pessoal em expor
a violência vivida, talvez por preferir atrelar-se ao seu posto de autoridade, sem dar um tom
pessoal à narrativa. De qualquer forma, sua presença denota o caráter oficial da solenidade.
Outro participante da audiência foi o comissionado Paulo Sérgio Pinheiro, professor em
Ciências Políticas pela USP, ex-secretário de Direitos Humanos e responsável por coordenar o
GT de gênero. Interessante notar que o cargo tenha sido exercido pelo acadêmico, posto que
havia mais duas mulheres entre as sete pessoas que compartilharam a função.
Apesar de ser possível traçar um panorama retrospectivo sobre a inserção da pauta de
gênero no interior dos temas tratados pela Comissão Nacional da Verdade, é quase impossível
localizar as forças que influenciaram a preocupação da CNV frente ao tema. De modo indireto,
é possível apontar para os avanços do movimento feminista – refletidos tanto nas políticas
nacionais de combate à violência quanto na percepção internacional frente ao tema, manifestada
nos documentos do Direito Internacional dos Direitos Humanos75 e nos diversos resultados de
comissões da verdade que abordaram o tema – como agente destacado dessa influência. Por
outro lado, há componentes diretos que certamente influenciaram essa tomada de decisão: um
deles, sem dúvida, foi a ação organizada de familiares e pessoas que foram perseguidas na
ditadura na elaboração de críticas e sugestões à comissão. É necessário ter em conta as
investidas desses agentes sociais não apenas como elemento de influência para o início dos
trabalhos da comissão, mas para as opções que a comissão fez, atendendo muitas vezes às
demandas e pressões apresentadas por esses grupos.
Nesse sentido, não se pode perder de vista que a primeira, e única audiência realizada
pelo GT de gênero, e que, de certa maneira, consagrou o início dos trabalhos do grupo, tenha
sido realizada em parceria com a comissão da verdade paulista. Da mesma forma, não seria
prudente nublar que entre as personagens que formaram a mesa da audiência estivesse presente
a integrante da CEV São Paulo e ex-presa política, Maria Amélia de Almeida Teles,
reconhecida não apenas por sua militância em torno da pauta por memória, verdade e justiça,
mas também por sua atuação feminista pelo menos desde a década de 1970. Observando suas
75

Como foi possível acompanhar no primeiro capítulo, desde a Carta da ONU em 1945 até o Estatuto de Roma
em 1998, as violências sofridas especificamente por mulheres ou de forma acentuada por essas, assim como a
violência sexual e de gênero, foram noções que pouco a pouco começaram a ser incorporadas nesses documentos,
cristalizando com o passar do tempo uma preocupação de que os direitos humanos não se resumiam aos direitos
de um ‘homem universal’, mas eram infringidos de maneira específica quando direcionados a cada perfil social.
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produções teóricas a respeito do assunto, é possível apontar para dois artigos que, não
coincidentemente, foram publicados no ano de 2015 e, portanto, meses após o lançamento do
relatório da CNV e do relatório da Comissão Rubens Paiva: trata-se de “Violações dos Direitos
Humanos das mulheres durante a ditadura”, publicado pela Revista Estudos Feministas, em sua
edição de setembro-dezembro de 2015, e “A construção da memória e da verdade numa
perspectiva de gênero”, parte da edição de julho-dezembro de 2015 da Revista Direito GV.
Ainda que as publicações denotem uma aproximação acentuada com os temas
iluminados pela Comissão Nacional e por algumas comissões estaduais, incluindo a paulista, é
notório na biografia de Amelinha Teles que o assunto não derivou das ações das comissões,
mas que, ao contrário, já vinha sendo gestado pela militância de pessoas que conciliaram a
militância por memória, verdade e justiça à militância feminista.
Desde que ingressou ao Partidão (PCB), Teles apresentou questionamentos em relação
a seus companheiros que, por reiteradas vezes, manifestaram-se de forma sexista. Já na década
de 1970, participou da imprensa feminista que vinha ganhando força através de jornais como o
Brasil Mulher76. Na década de 1980, foi uma das articuladoras de movimentos de mulheres,
como o Promotoras Legais Populares e União de Mulheres de São Paulo, ambos existentes até
hoje.
Em relação, especificamente, à violência de gênero, Amelinha tem sido uma
denunciante incansável das torturas sofridas – assim como denunciou a morte testemunhada de
um companheiro. É possível perceber que houve um processo de racionalização sobre essas
denúncias, entendendo as mesmas através da perspectiva de gênero. Na publicação de 2010,
Luta, substantivo feminino Amelinha relatou:

A primeira forma de torturar foi me arrancar a roupa. Lembro-me que ainda
tentava impedir que tirassem a minha calcinha, que acabou sendo rasgada.
Começaram com choque elétrico e dando socos na minha cara. Com tanto
choque e soco, teve uma hora que eu apaguei. Quando recobrei a consciência,
estava deitada, nua, numa cama de lona com um cara em cima de mim,
esfregando o meu seio. Era o Mangabeira [codinome do escrivão de polícia
de nome Gaeta], um torturador de lá. A impressão que eu tinha é de que estava
sendo estuprada. Aí começaram novas torturas. Me amarraram na cadeira do
dragão, nua, e me deram choque no ânus, na vagina, no umbigo, no seio, na
boca, no ouvido. Fiquei nessa cadeira, nua, e os caras se esfregavam em mim,
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Amelinha foi uma das fundadoras deste periódico que teve 17 edições, além de três edições extras, com tiragem
média de 5 mil exemplares, chegando em algumas ocasiões a 10 mil exemplares. O jornal tinha sede na cidade de
São Paulo com inauguração no ano de 1975. Para saber mais, consultar: TELES, Amelinha; LEITE, Rosalina
Santa Cuz. Da guerrilha à imprensa feminista: a construção do feminismo pós-luta armada no Braisl (19751980). São Paulo: Intermeios, 2013.
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se masturbavam em cima de mim (TELES Apud MERLINO & OJEDA, 2010,
p. 162).

O trecho evidencia tipos usuais de violência física empregados nas sessões de tortura,
principalmente quando o alvo eram mulheres, com uso expressivo de recursos cruéis que
usavam da sexualidade como forma de encurralar as vítimas. Outro tipo comum de violência
que se vê nos relatos é a psicológica: é comum que mulheres mães que foram presas tenham
sido submetidas a ameaças com uso de seus filhos e filhas ou outros familiares. O caso de
Amelinha não fugiu a essa regra e, na mesma publicação, denunciou:

Mas com certeza a pior tortura foi ver meus filhos entrando na sala quando eu
estava na cadeira do dragão. Eu estava nua, toda urinada por conta dos
choques. Quando me viu, a Janaína perguntou: ‘Mãe, por que você está azul
e o pai verde?’. O Edson disse: ‘Ah, mãe, aqui a gente fica azul, né?’. Eles
também me diziam que iam matar as crianças. Chegaram a falar que a Janaína
já estava morta dentro de um caixão (TELES Apud MERLINO E OJEDA,
2010, p. 162).

Ainda que os excertos do texto de Amelinha Teles explicitem sua consciência a respeito
das torturas sofridas, não é possível encontrar na narrativa nenhuma menção explícita à
violência de gênero ou mesmo à violência sexual. A ausência desses termos não configura mera
casualidade teórica, mas abre espaço para a interpretação de que esse entendimento nem sempre
esteve colocado de forma evidente. Não é sem motivos, portanto, que, na citada audiência,
Amelinha se refira às questões de gênero como algo que sempre foi omitido pelas próprias
mulheres atingidas por esse tipo de ação77. Por outro lado, também não é possível apontar para
uma inauguração da questão pela CNV, influenciando, inclusive militantes. Na verdade, o
processo parece ter ocorrido de forma simultânea, como uma construção coletiva que não
deixou para trás os anos de acúmulo de experiência na luta pelos direitos da mulher e por
direitos de manifestações de gênero, conciliados com o direito à verdade.
Apesar de a audiência pública realizada em março de 2013 ter configurado um marco
do estabelecimento do GT e do comprometimento da comissão com o tema, nenhuma outra
audiência pública foi realizada pelo grupo78. Em entrevista concedida exclusivamente para a
Na ocasião da audiência, Amelinha reflete: “Eu acho que a violência sexual nós sempre omitimos. Nós mesmas,
as sobreviventes, deixamos a violência sexual como algo secundário.” Esse trecho já foi exposto na introdução
deste trabalho, mas vale a pena reiterar que a própria percepção sobre as violências de gênero/sexual sofridas foi
sedimentada ao longo de um extenso processo.
78
As audiências públicas são estratégias recorrentes utilizadas por comissões da verdade no mundo. As ocasiões
não se justificam apenas por oportunizar as falas e narrativas de pessoas atingidas ou mesmo por revelar fatos que
não vieram a público por ação propositada dos repressores em esconder tais ocorrências. Mais que isso, elas
também apresentam um comprometimento central em serem pedagógicas e ampliarem as discussões sobre o
77
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dissertação, a pesquisadora Raíssa Wihby Ventura relatou que a ausência de audiências abertas
planejadas pelo GT foi, na verdade, fruto de uma opção racional que se deu a partir da avaliação
sobre a dificuldade dessas pessoas em abordarem o tema:

O que a gente foi notando na medida em que ouvíamos as vítimas e que era
óbvio, mas... principalmente para aquelas vítimas que nunca tinham falado,
diferente das vítimas [...] que tinham uma militância em relação a isso, essas
outras pessoas... não era uma coisa que elas se sentiam, de maneira nenhuma,
confortáveis em falar publicamente. [...]. A gente concluiu que seria um pouco
infrutífero fazer uma audiência pública para que as pessoas contassem suas
histórias tendo como foco violência de gênero e violência sexual. Elas mal
conseguiam falar isso numa sala pequena com uma outra mulher. Falar isso
em público pra maior parte delas era impossível. Sendo que grande parte delas
era a primeira vez que falavam sobre o assunto. Isso um pouco era
característica específica do GT, que diferente de outros GTs que faziam
audiências públicas e que as audiências eram importantes, principalmente pelo
caráter pedagógico, porque elas publicizam não só os trabalhos da comissão,
mas porque criam narrativas sobre essa memória e sobre esse passado
(VENTURA, 2017).

As formas de investigação adotadas pelas comissões da verdade variaram de acordo
com o perfil institucional que cada comissão assumiu. Nem todas, portanto, contaram com
audiências públicas para executar suas pesquisas, porém foi a partir da experiência da África
do Sul “que as comissões surgem como um instrumento poderoso de expurgo social por meio
dos relatos dos envolvidos” (PINTO, 2010, p. 131)79. Isso porque a experiência sul-africana
comprometida com a superação do trauma “optou pela criação de uma esfera de publicidade
dos traumas e ressentimentos, por meio da narrativa, contribuindo para a consumação do luto e
o aprimoramento dos laços sociais” (TELES, 2015, p. 19). Com esse objetivo, as audiências
públicas formaram o ponto alto estratégico da comissão em questão.
De forma geral, a CNV tomou 1.116 depoimentos, entre “vítimas de graves violações
de direitos humanos”, “testemunhas” e “agentes públicos”, ou seja, repressores, segundo dados
divulgados pelo próprio relatório da comissão. Desse total, 483 narrativas foram captadas por
meio de audiências públicas, enquanto a maior parte, 633 depoimentos, foi acessada de maneira
reservada:

assunto com setores da população até então alijados do tema. No caso brasileiro, é interessante apontar que muitas
comissões estaduais lançaram mão de audiências públicas, inclusive na temática de gênero ou mulheres, para
oportunizarem a fala de pessoas afetadas.
79
No ano de 1998, a Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul encerrou seus trabalhos com a entrega
de um relatório robusto com 3500 páginas que versava sobre os crimes ocorridos durante o apertheid. Para saber
mais sobre a experiência transicional sul africana, consultar TELES, Edson. Democracia e Estado de Exceção.
Transição e Memória Política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Editora FAP-UNIFESP, 2015.
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As vítimas de graves violações de direitos humanos e testemunhas desses fatos
apresentaram-se voluntariamente para prestar depoimento ou foram
convidadas a fazê-lo. No caso dos agentes públicos, houve a convocação para
o comparecimento à CNV, efetuada por notificação encaminhada pelo
Departamento de Polícia Federal (BRASIL, 2014, p.55; Tomo I, Volume I,
Capítulo 2).

Mesmo com prerrogativa da CNV em convocar pessoas envolvidas com a ditadura para
que cedessem seus relatos, muitos testemunhos foram conseguidos de forma voluntária, a partir
da mobilização e sensibilização de algumas pessoas que viram nessa dinâmica uma forma de
denunciar ou, minimamente, de auxiliar a construção da “verdade”. Como está expresso no
Relatório Final:

A metodologia de coleta de depoimentos empregada pela CNV envolveu,
inicialmente, a definição, a partir da pesquisa realizada pelos grupos de
trabalho e de indicações feitas pelas comissões da verdade parceiras e por
entidades da sociedade, dos nomes das pessoas cuja oitiva seria importante
para a Comissão (BRASIL, 2014, p. 55; Tomo I, Volume I, Capítulo 2).

No que concerne especificamente ao GT de gênero, é possível observar a adoção de
uma metodologia própria de trabalho, respeitando a autonomia do grupo, ainda que integrada à
proposta geral da comissão. Essa forma particular de organização caracterizou-se pela
priorização de audiências privadas às públicas, tomada de depoimentos diversos – desde
aqueles indicados pela rede que assessorava a pesquisa80 até os voluntários –, pesquisa teórica
amparada por trabalhos acadêmicos nacionais acerca do tema e também por documentos
institucionais diversos sobre o assunto – tal como informes de outras comissões da verdade, por
exemplo –, pesquisa em arquivos como na Comissão de Anistia e uso de um questionário que
visava tipificar as violações vividas. Fizeram parte da rotina de trabalho ainda, reuniões
quinzenais para acompanhamento das pesquisas individuais. Destaca-se, também a
concentração das pesquisas na cidade de São Paulo, onde o grupo estava alocado, com eventuais
viagens para tomada de depoimentos.
Não há divulgação sobre o número total de testemunhos coletados especificamente pela
equipe que compôs o GT “Ditadura e Gênero”, porém nas entrevistas com membros do grupo
evidencia-se a impossibilidade em filtrar um total de pessoas atingidas por violência de gênero
ou violência sexual previamente às conversas. O decorrer da pesquisa mostrou a necessidade,
80

Não há referências formais a essa rede de assessoria, porém, em entrevista concedida pela pesquisadora Raíssa
Wihby Ventura, a mesma confirmou que ex-presas(os) políticas(os) auxiliaram o trabalho sugerindo nomes de
pessoas que poderiam ser ouvidas. Dois nomes que foram citados na entrevista foram Rose Nogueira e José Luís
Del Roio.
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então, de ouvir o maior número possível de pessoas e, posteriormente, selecionar as
personagens que se enquadravam nessa tipificação criminal. Nesse sentido, no acervo da CNV
alocado no Arquivo Nacional, verificou-se a presença massiva de testemunhos ouvidos pelo
GT que não parecem guardar relação nenhuma com a temática estudada pelo mesmo81. Da
mesma forma, o acervo revelou que muitos depoimentos foram oferecidos voluntariamente,
inclusive via e-mail em alguns casos.
O fato de nem todos os testemunhos terem sido tomados ao vivo demonstra uma
precariedade no preenchimento das fichas de violações de direitos humanos sistematizadas pelo
GT. É possível mapear, pelo menos, três formas de tomadas de depoimentos: 1) testemunhos
tomados a partir da indicação (no caso de pessoas citadas em depoimentos de atingidos ou por
assessoramento de ex-perseguidos políticos), 2) testemunhos totalmente voluntários, oferecidos
por pessoas que buscaram a CNV para relatar sua experiência (entre esses, muitas vezes, não
há uma percepção por parte do próprio depoente ou familiares de quais crimes, de fato, afetaram
essas pessoas) 82 e 3) testemunhos conseguidos a partir de audiências públicas, dados por
pessoas que narraram publicamente suas experiências ou por participantes das audiências que,
no ato da escuta, resolveram oferecer sua narrativa voluntariamente83.
Após os depoimentos colhidos, um formulário era preenchido no intuito de traçar um
perfil sobre as vítimas. Não há informações de que esses documentos tenham sido usados por
outros GTs, além do de gênero. O formulário é formado por três partes: a primeira, chamada
Ficha de testemunho, concentra informações básicas, como dados pessoais e detalhes sobre o
caso abordado no testemunho. Ainda nessa primeira parte, há uma lista de tipos de violações
de direitos humanos, a qual é preenchida com um “x” quando se trata de violências denunciadas
pelo autor do testemunho. Entre as violações possíveis de serem assinaladas constam:
homicídio, desaparecimento forçado, tortura e maus tratos, ocultação de cadáver, detenção ou

81

Nas pesquisas ao acervo da CNV no Arquivo Nacional não foi possível usar um filtro que sinalizasse quais eram
os formulários respectivos ao GT em questão. Dessa maneira, foi necessário abrir os documentos e verificar a
assinatura da/o pesquisador/a responsável pelo preenchimento da ficha, o que certamente impossibilitou acesso ao
total de formulários realmente produzidos pelo grupo.
82
Segundo o pesquisador do GT gênero e ditadura, Álvaro Okura, depoimentos de pessoas que não denunciavam
violência sexual ou de gênero também eram ouvidos por pesquisadores do grupo temático. Mais que isso, a
limitação de pessoal disponível para colher tais falas também influenciou essa dinâmica.
83
Uma notícia de setembro de 2013 mostra que “Pesquisadoras do GT Gênero da CNV acompanham a audiência
para colher depoimentos de mulheres que não se sintam à vontade para revelar em público as violências sofridas”.
A nota dá a justa dimensão de que o GT em questão esteve disponível e à disposição para que o máximo de
depoimentos possível fosse coletado. Disponível em http://www.cnv.gov.br/outros-destaques/323-comissao-depernambuco-entrega-a-cnv-novas-pistas-sobre-o-desaparecimento-de-paulo-stuart-wright.html. Acesso em abril
de 2017.
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prisão arbitrária, sequestro, violência sexual, utilização forçada de pessoas/trabalho escravo,
perseguição política, entre outros.
Quando o testemunho dá sinal afirmativo para “violência sexual”, a segunda parte do
formulário também era preenchida: Ficha violência sexual. Nesse trecho do documento deve
constar dados gerais sobre a vítima e sobre o caso, dependências onde os crimes aconteceram
e especificação da conduta violadora, através do preenchimento do tópico “Qual(is)
sitação(ões) indicadas no testemunho”. Para completar esse item algumas situações são
oferecidas para, igualmente no caso anterior, serem assinaladas: violação oral, violação vaginal,
violação anal, introdução de objetos e/ou animais no corpo da vítima, manipulação/golpe nos
seios,

choque

elétrico

nos

genitais,

mutilações

de

órgãos

sexuais,

sexo

oral,

constrangimentos/maus tratos verbais e/ou xingamento com conotação sexual, desnudamento
forçado da vítima, desnudamento forçado de familiares e/ou amigos da vítima, ameaças de
violência sexual, golpes ou outras práticas que afetam a capacidade reprodutiva ou são
abortivos, prostituição forçada, escravidão sexual, casamento/união forçada, outro(s). É
possível perceber que os itens listados no tópico sobre situações de violação sexual estão em
consonância com documentos produzidos pelo Direito Internacional acerca de quais práticas
poderiam configurar crime sexual.
Por fim, a última ficha, Ficha provável violador, é exclusiva para cada nome de acusado.
Nessa, além do nome – ou codinome, já que muitos possíveis violadores não se identificaram
nominalmente – encontram-se também dados gerais do acusado, instituição a qual era ligada o
agente, informações sobre o caso de violação e informações acerca da situação atual do
acusado.
Fica nítido, através da descrição das fichas, que há um comprometimento central dessas
com a objetivação das violências sofridas, geralmente submersa e interdita nas narrativas, e que
necessitaria, portanto, de um esforço de sistematização para que um perfil objetivo fosse traçado
acerca de tais violências. É interessante perceber que, apesar desse esforço, o capítulo 10 não
conta com dados estatísticos sobre as violências vividas da mesma forma que também não conta
com números absolutos baseados no universo total de pessoas ouvidas pelo GT. A opção por
não expor dados quantitativos pode se dever ao fato de as informações obtidas por meio dos
testemunhos colhidos pelo GT não terem sido cruzados com as informações advindas de outros
grupos, por falta de tempo, por exemplo, o que não ofereceria informações tão precisas.
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2.3. Gênero no relatório final: uma pauta transversal?
“O Brasil merecia a verdade, as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo,
mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que
continuam sofrendo...”. É assim que a presidenta do Brasil e ex-guerrilheira, Dilma Rousseff,
inicia seu discurso no ato da entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), no
dia 10 de dezembro de 2014, quando foi interrompida por sua própria emoção. Nos quase 50
segundos que seguem, veem-se apenas lágrimas e aplausos de solenidades, que compõem o
público da cerimônia tímida, mas bastante veiculada na imprensa nacional e internacional. A
chefe de Estado segue seu discurso, após recuperar o fôlego: “... continuam sofrendo como se
eles morressem de novo e sempre a cada dia”84.
Foi nesta ocasião que os resultados dos mais de dois anos de trabalho de pesquisa da
CNV foram levados a público e celebrados como vitória por parte da mídia, ainda que parte da
sociedade civil continuasse a apontar para as insuficiências do chamado Relatório Final. O
material é composto por três volumes que adensam 3.388 páginas. A divisão, em três partes,
explica-se pelo agrupamento de textos afins. O primeiro debruça-se, sobretudo, sobre o objetivo
central da comissão: apuração das graves violações de direitos humanos, como é possível
observar na leitura do terceiro artigo da lei, já referida. Nas cinco partes e 18 capítulos85 que
conformam o volume não há indicação de autoria dos textos. As informações condensam o
fragmento mais denso do material, com investigações acerca das grandes estruturas que
sustentavam a repressão. Como explicita a própria apresentação geral do relatório:

Os dezoito capítulos deste primeiro volume foram concebidos com o objetivo
de atender de forma estrita os propósitos definidos para a Comissão, sendo
subscritos coletivamente pelos conselheiros. Priorizamos enfoque calcado na
descrição dos fatos relativos às graves violações de direitos humanos do
período investigado, com especial atenção ao regime ditatorial que se
prolongou de 1964 a 1985. Evitamos aproximações de caráter analítico,
convencidos de que a apresentação da realidade fática, por si, na sua absoluta
crueza, se impõe como instrumento hábil para a efetivação do direito à
memória e à verdade histórica (BRASIL, 2014, p. 15; Tomo I, Volume I,
Capítulo I).

84
85

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Yu6eB6zjoZc. Acesso em outubro de 2015.
É possível visualizar o sumário de todos os volumes no primeiro anexo.
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Com importância secundária em relação aos compromissos assumidos pela CNV, o
segundo volume é composto por textos temáticos, autorais 86 , “outras violações de direitos
humanos” (BRASIL, 2014, p. 38; Tomo I, Volume I, Capítulo I)

No segundo volume, encontram-se reunidos textos temáticos de
responsabilidade individual de alguns dos conselheiros da Comissão, que o
elaboraram ou supervisionaram com o respaldo de consultores e assessores do
órgão e pesquisadores externos, identificados no início de cada contribuição.
Esses textos refletem o acúmulo do conhecimento gerado sobre aspectos do
temário versado pela Comissão, e produzido especialmente na dinâmica de
grupos de trabalho constituídos ainda no início de suas atividades (BRASIL,
2014, p. 38; Tomo I, Volume I, Apresentação).

Entre os grupos afetados pelas chamadas “outras violações” encontram-se:

[...] na medida do possível, [da] apuração de outras violações de direitos
humanos, cometidas em relação a militares, trabalhadores rurais e urbanos,
religiosos, estudantes e professores, bem como a setores sociais
marginalizados, como camponeses e povos indígenas, estando o resultado
dessas investigações tratado nos textos temáticos constantes do volume II
deste relatório (BRASIL, 2014, p. 38; Tomo I, Volume I, Capítulo I).

Por fim, o terceiro volume é “destinado aos casos de morte e desaparecimento”. Mais
precisamente, define-se como “[...] o exame atento das conclusões da Comissão Especial Sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), bem como dos documentos constantes dos
processos administrativos de familiares de vítimas” (BRASIL, 2014, p. 25; Tomo I, Volume I,
Capítulo I). Com o total de 434 vítimas fatais da repressão de Estado, a CNV exibiu no último
volume de seu relatório um perfil detalhado individual de todas essas pessoas, proporcionando
a atualização oficial do número de mortos. Vale ressaltar que apenas foi possível tal resultado
a partir da utilização de um acúmulo de pesquisa já iniciado por outras instituições, como a
citada CEMDP e da luta voluntária de familiares de pessoas mortas e desaparecidas que
iniciaram um longo processo de pesquisa e consolidação de dados sobre as vítimas de Estado.
Os trabalhos fundamentais prestados por essa primeira comissão abriram possibilidades de
aprofundamento pela CNV, posteriormente.
Como é possível perceber ao observar os sumários do primeiro e segundo volume, pelo
menos dois capítulos disponibilizaram alguma discussão sobre gênero e sexualidade. No
Volume I, trata-se do décimo capítulo “Violência sexual, violência de gênero e violência contra

86

Trata-se do único volume que apresenta autoria individual para capítulos, que apresenta o nome das
pesquisadoras e pesquisadores que foram responsáveis pela investigação e escrita dos textos.
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criança e adolescente”. A seção está inserida na terceira parte do volume, “Métodos e práticas
nas graves violações de Direitos Humanos”, e divide o espaço com outros cinco capítulos: 7)
“Quadro conceitual das graves violações de direitos humanos e suas vítimas”, 8) “Detenções
ilegais e arbitrárias”, 9) “Tortura”, 10) “Violência sexual, violência de gênero e violência
cometida contra crianças e adolescentes”, 11) “Execuções e mortes decorrentes de tortura” e,
por fim, 12) “Desaparecimento forçado”87. Já o Volume II, composto por nove textos, não
possui divisões internas e apresenta a discussão no sétimo artigo: “Ditadura e
homossexualidades”, redigido pelo historiador James Green e pelo jurista Renan Quinalha. Por
se tratarem de discussões pontuais sobre as questões levantadas nesta dissertação, ambos
capítulos serão centro de reflexão em sessões específicas.
Por ora, é necessário, portanto, ampliar o espectro de interpretação e voltar os olhos para
a totalidade do material, buscando onde as discussões que passam pela questão de gênero estão
inseridas e se essas foram colocadas no papel (e na prática de pesquisa) de forma transversal
ou se permaneceram como exclusividade do grupo de trabalho dedicado ao tema. Para isso, fazse oportuno revisitar a já citada audiência pública sobre ditadura e gênero. Na ocasião, Paulo
Sérgio Pinheiro, comissionado responsável pelo GT, falou sobre o compromisso que a CNV
estava firmando, naquela ocasião, com a questão de gênero no interior de seus trabalhos. O
comissionado chegou a afirmar que as lentes de gênero foram adotadas para interpretação das
violações como um “compromisso desde a primeira hora da CNV”. E continuou:

Nós não quisemos ser como algumas comissões da verdade do continente, que
eu não vou dizer quais, que de repente no último mês descobriram que não
falaram sobre as mulheres. Aí contrata uma assessora para fazer... para poder
tapar essa dificuldade. Não. Desde o primeiro momento todos os
comissionados têm claro – não só as comissionadas, mas todos os

Ainda no primeiro volume, os 18 capítulos dividem-se entre cinco partes: A primeira, “A CNV”, divide-se em
dois capítulos que tentam dar conta do contexto de criação e das atividades desenvolvidas. A segunda parte é
dividida em três capítulos e chama-se “As estruturas do Estado e as graves violações de direitos humanos”. Tratase de identificar e analisar o aparato estruturante da repressão, bem como de seus pilares institucionais, capilares
no país e com braços no exterior, por meio da Operação Condor. “Métodos e práticas nas graves violações de
Direitos Humanos”, a terceira parte, apresenta seis capítulos. Como se trata da parte em que se localiza o capítulo
que será descrito, vale a pena registrar os títulos: 7) “Quadro conceitual das graves violações de direitos humanos
e suas vítimas”, 8) “Detenções ilegais e arbitrárias”, 9) “Tortura”, 10) “Violência sexual, violência de gênero e
violência cometida contra crianças e adolescentes”, 11) “Execuções e mortes decorrentes de tortura” e, por fim,
12) “Desaparecimento forçado”. A Parte IV é conformada por cinco capítulos e recebe o título de “Dinâmica das
graves violações de direitos humanos: casos emblemáticos, locais e autores. O Judiciário”. Como o próprio nome
sugere, aqui, são tratados casos de grupos sociais específicos, incluindo o emblemático caso da Guerrilha do
Araguaia. Finalmente, o fechamento do volume inicial consagra o trabalho de investigações, lançando as
“Conclusões e recomendações”, essas últimas, surgem como sugestões a serem tomadas pelo Estado como
continuidade dos trabalhos começados pela comissão em questão.
87
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comissionados –, tem plena certeza da necessidade dessa redescoberta
(PINHEIRO, 2013)88.

Contudo, apesar das declarações de Pinheiro, o relatório que consagrou o fim dos
trabalhos da CNV apresentou poucos elementos de incorporação dessa chave interpretativa em
suas mais de 3 mil páginas, evidenciando um debate reduzido aos capítulos citados do primeiro
e segundo volumes. Essa constatação coloca em cheque tanto a afirmação de Pinheiro, na
audiência, quanto o desafio expresso no documento já citado, de fevereiro de 2013: “o de
incorporar transversalmente a questão de gênero em seu Informe Final” (BRASIL, 2013, s/p).
É possível observar passagens e sinais sobre a discussão de gênero em apenas quatro capítulos,
do total de 18 que compõem o Volume I. Esses trechos podem ser divididos em dois tipos de
abordagem: uma conceitual, ligada à ideia de violência de gênero ou violência sexual como
elemento agravante dentro da lógica de graves violações de direitos humanos, e uma segunda
abordagem descritiva, ligada a trechos de depoimentos de pessoas afetadas por este tipo de
violência. A segunda forma de tratar a questão, portanto, fica mais ligada ao oferecimento de
provas de que esse tipo de violência/crime foi investigado e considerado pelas pesquisas da
CNV.
Uma busca e análise sobre esses sinais mostrou que a abordagem conceitual da
discussão de gênero concentrou-se, sobretudo, no sétimo capítulo “Quadro conceitual sobre as
graves violações”. Já na parte introdutória do capítulo, dedicada a ponderar as graves violações
contempladas pela CNV, o texto explicita a prática de violência sexual inserida na lógica da
violações, ao lado de crimes como “prisão ilegal e arbitrária”. Na sequência, o subcapítulo
“Detenção (ou prisão) ilegal ou arbitrária” expõe um dos casos em que se considera
arbitrariedade na lógica da privação de liberdade: quando “resulta em violação por se
fundamentar em critérios discriminatórios relacionados a motivos de...” entre outros, “gênero,
orientação sexual, incapacidade ou outras condições que levam a desrespeito do princípio de
igualdade dos direitos humanos” (BRASIL, 2014, p. 281). Ainda nessa seção, há uma
consideração específica à situação de mulheres, crianças e adolescentes no que se refere às
obrigações do Estado nos casos de privação de liberdade. Dentro dessa lógica, além dos deveres
gerais dos estados – como informar razões da detenção a qualquer pessoa e permitir
comunicação da pessoa detida – quando se trata de mulheres, há ainda obrigações pontuais,
incluindo, nesses casos, a obrigatoriedade de “impedir toda forma de discriminação, violência
ou exploração baseadas no gênero”. Por isso, torna-se fundamental, nessas situações, assegurar

88

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o6dZWbkXwr0. Acesso em agosto de 2016.

108

“condições sanitárias, [de] saúde”, revistas realizadas por “policiais do gênero feminino” e
“condições compatíveis” a mulheres gestantes e lactantes (BRASIL, 2014, p. 282).
Ainda no mesmo capítulo, na seção referente à “Tortura”, ressalta-se que entre o quadro
geral do que define a prática “devem ser considerados elementos objetivos [...] e elementos
subjetivos”. Enquanto o primeiro grupo define-se por método usado para causar dor e tempo de
reclusão, o segundo grupo caracteriza-se por “idade, gênero e a vulnerabilidade da vítima”
(BRASIL, 2014, p. 285). Também no capítulo sete encontra-se um tópico específico para o
tratamento da “Tortura em caso de violência de gênero”. Nesse, ressalta-se a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher que, segundo o
relatório, “considera a violência contra a mulher [como] qualquer ato ou conduta baseada no
gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico à mulher” (BRASIL, 2014,
p. 286). Finalmente, o sétimo capítulo aborda a questão de gênero inserida na discussão sobre
“Execução sumária, arbitrária ou extra, e outras mortes imputadas ao Estado”. Ao explicar as
“mortes decorrentes do uso da força policial em manifestações públicas” insere a violação
sexual no bojo de outras violências provenientes de força policial, todas essas reprovadas tanto
pela jurisprudência internacional quanto pela CNV. Ou seja, nesse caso, a tipificação sobre a
violência sexual figura como um agravante no quadro das violências causadas pela polícia.
Outras passagens, também referentes a uma análise conceitual desse tipo de crime,
podem ser observadas de forma mais breve no primeiro capítulo “A criação da comissão”, ao
abordar a forma de divisão dos trabalhos em GTs (BRASIL, 2014, p. 51) ou através da
referência ao documento “Mecanismos legais para Estados saídos de conflitos: comissões da
verdade”, ocasião em que o trabalho com o gênero revela-se como um desafio para as
comissões89.
Na mesma lógica que a abordada no sétimo capítulo, o oitavo, “Detenções ilegais e
arbitrárias”, também apresenta o tratamento degradante com uso do gênero de forma a agravar
outros tipos criminais. Ao abordar “A incomunicabilidade do preso”, explica como a Lei de
Segurança Nacional, por não exigir a “motivação específica para prisão”, estimou a
“vulnerabilidade do preso” e, portanto,

a disseminação e a consolidação de práticas arbitrárias e ilegais na captura e
custódia dos presos políticos, as quais, por sua vez, colaboraram para
ocorrência de outras graves violações de direitos humanos, como tortura,
89

“Umas das partes mais interessantes do documento, referente aos desafios a serem enfrentados pelas comissões,
menciona questões como poder de nomeação dos responsáveis, a incorporação da perspectiva de gênero, a
proteção das testemunhas, as fontes de financiamento e confidencialidade dos trabalhos” (BRASIL, 2014, p. 33).
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violência sexual, morte, desaparecimento de pessoas e ocultação de cadáveres
[...] (BRASIL, 2014, p. 315).

Por fim, um último capítulo que lança mão do entendimento sobre violências sexual e
de gênero como maneira de mostrar que esse é um elemento complicador das condutas violentas
é o nono capítulo, “Tortura”. Nessa seção, aborda-se “A prática da tortura e de outros
tratamentos degradantes ou penas cruéis, desumanos ou degradantes”, mais especificamente
sobre “As modalidades de tortura utilizadas pelo aparelho repressivo”. Nesse tópico
especificamente evidencia-se que a ameaça de violência sexual figura entre as “modalidades de
tortura psicológica praticadas”, da mesma forma que se insere nessa interpretação a ameaça de
estupro a familiar. Contudo, o capítulo nove mostra uma preocupação em mostrar que não
tratará com detenção os casos relacionados ao entendimento de gênero, justificando, portanto,
a existência de um capítulo a parte para abordagem desse tipo de violência como método de
tortura, “por sua relevância no contexto das graves violações de direitos humanos investigadas
pela CNV” (BRASIL, 2014, p. 376).
O mesmo capítulo também expõe alguns casos marcados pela ocorrência da violência
sexual, como o caso da desaparecida política Ana Rosa Kucinski (BRASIL, 2014, p. 344),90 ou
como a denúncia ao possível violador, conhecido como Boliviano, acusado de ser responsável
por esse tipo de crime (BRASIL 2014, p. 356)91. Esse tipo de manifestação sobre a interpretação
de gênero no relatório, a que chamamos de abordagem descritiva, repete-se também no oitavo
capítulo “Detenções ilegais e arbitrárias”, ao expor o relato de uma menor de idade vitimada
pela prisão e tortura e, no décimo segundo capítulo, “Desaparecimento forçado”, no trecho
relacionado à Casa da Morte de Petrópolis. As passagens, ainda que evidenciem a presença da
violência sexual (ou de sua ameaça) dentro da lógica repressiva da ditadura, não se dedicam a
problematizar e questionar tais ocorrências.
Os sinais encontrados no decorrer do Relatório Final acerca da questão de gênero
mostram que há, de fato, uma consideração a esse tipo de categoria interpretativa sobre os
crimes investigados. No entanto, ainda que haja a consideração não é possível afirmar que o
relatório incorpore o gênero de maneira transversal, já que nem todos os capítulos dedicam um
olhar detido à questão. Mais que isso, a observação do material evidencia que tal perspectiva
90

Indícios mostram que a desaparecida política pode ser uma das vítimas da Casa da Morte de Petrópolis. Em
testemunho do ex-agente Claudio Guerra, consta que Ana Rosa possuía marcas de violação sexual em seu corpo
quando o mesmo foi transferido da casa clandestina em Petrópolis para ser incinerado.
91
Em trecho do relatório, encontra-se a seguinte acusação: “Conforme relatado por uma ex-presa política,
Boliviano abusava sexualmente das presas e, nessas ocasiões, fazia uso de um antisséptico sob a alegação de que
teria tido sífilis” (BRASIL, 2014, p. 356).
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não esteve na ordem do dia de todos os GTs. Isso porque, além de não haver nenhuma evidência
de que a questão de gênero tenha sido recomendada para ser considerada por pesquisadoras e
pesquisadores de outros GTs, para além do Gênero e Ditadura, percebe-se, pelos relatos de
pesquisadores desse GT específico, uma ausência de trabalho coletivo, seja para levantamento
de material e testemunhos sobre o tema, seja para reflexão coletiva a respeito do tópico.
2.3.1. “Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes”:
uma análise sobre os resultados de pesquisa do GT “Gênero e Ditadura”

2.3.1.1. Estrutura geral do capítulo
Em “Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes”,
décimo capítulo, que compõe a terceira parte do Volume I do Relatório Final: “Métodos e
práticas nas graves violações de direitos humanos e suas vítimas”, a seção é dividida em cinco
subseções temáticas: A) “A violência sexual e gênero como instrumento de poder e
dominação”; B) “Normativa internacional, violência sexual e violência de gênero”; C) “A
preponderância da violência sexual – métodos e procedimentos”; D) “Consequências para os
sobreviventes”; E) “A violência contra crianças e adolescentes, o legado traumático”.
Evidentemente, o texto em questão é o resultado do acúmulo de pesquisas desenvolvidas no
âmbito do grupo de trabalho “Gênero e Ditadura”.
As primeiras palavras do capítulo vêm de uma epígrafe e respeitam um padrão presente
na abertura de todos os capítulos do primeiro volume. Assim como nas outras seções, as
epígrafes são formadas por trechos de narrativas oferecidas por testemunhas dos casos a serem
tratados: desde militares ou agentes civis que ajudaram na manutenção da lógica repressiva até
pessoas que sofreram violações diretas ou familiares que testemunharam como o trauma foi
legado como herança intergeracional. No caso deste capítulo, a escolha foi pelo trecho de Izabel
Fávero, que narrou sua história para a CNV no ano de 2013:

Eu fui muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e militante é um
karma, a gente além de ser torturada física e psicologicamente, a mulher é
vadia, a palavra mesmo era “puta”, “menina decente, olha para a sua cara, com
essa idade, olha o que tu está fazendo aqui, que educação os teus pais te deram,
tu é uma vadia, tu não presta”, enfim, eu não me lembro bem se no terceiro,
no quarto dia, eu entrei em processo de aborto, eu estava grávida de dois
meses, então, eu sangrava muito, eu não tinha como me proteger, eu usava
papel higiênico, e já tinha mal cheiro, eu estava suja, e eu acho que, eu acho
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não eu tenho quase certeza que eu não fui estuprada, porque era
constantemente ameaçada, porque eles tinham nojo de mim. E eu lembro que
no dia em que nós fomos presos, exatamente no dia 4, nós tínhamos estado
em Cascavel, e quando a gente saiu da ginecologista, tinha um veículo militar,
mas a gente em momento nenhum pensou que eles estivessem vigiando a
gente, eles já estavam no encalço da gente, eles seguiram, esse dia eles nos
seguiram o dia todo. E o meu marido dizia, “por favor não façam nada com
ela, pode me torturar, mas ela está grávida”, e eles riam, debochavam, “isso é
história, ela é suja, mas não tem nada a ver”, enfim. Em nenhum momento
isso foi algum tipo de preocupação, em relação [...]. Eu certamente abortei por
conta dos choques que eu tive nos primeiros dias, nos órgãos genitais, nos
seios, ponta dos dedos, atrás das orelhas, aquilo provocou, obviamente, um
desequilíbrio, eu lembro que eu tinha muita, muita, muita dor no pescoço,
quando a gente sofreu choque, a gente joga a cabeça pra trás, aí tinha um
momento que eu não sabia mais onde doía, o que doía em todo lado, mas
enfim. Certamente foi isso. E eles ficavam muito irritados de me ver suja e
sangrando e cheirando mal, enfim. Eu acho que ficavam até com mais raiva,
e me machucavam mais ainda (Izabel Fávero Apud BRASIL, 2014, p. 400).

No breve excerto que Izabel oferece, ao contar sua própria experiência como vítima, é
possível deparar-se com temas que serão, por diversas vezes, retomados ao longo do capítulo:
aborto/gravidez, lugar da “mulher militante”, violência sexual e relação com companheiros da
esquerda.
Apesar de o capítulo iniciar-se com a epígrafe e, portanto, com o destaque a temas caros
ao capítulo, o texto que segue o trecho apresenta uma quebra temática em relação à narrativa,
expondo o entendimento teórico sobre o assunto. Logo de início, expõe-se a conceituação do
crime de “violência sexual”, enquadrado como tortura à luz do Direito Internacional. Não é sem
motivos que os cinco primeiros parágrafos que constituem a “introdução” do capítulo recorram
à citação direta da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher, de 1979, além de referência a outros documentos concebidos na esfera jurídica, como
alguns advindos da CIDH e da Assembleia Geral das Nações Unidas. Todos esses temas fazem
parte de uma pequena introdução de duas páginas e meia, que antecede a subseção A, dispõe
sobre o panorama geral da temática central, inaugurando as 36 páginas que conformam o
capítulo.
Na sequência, o primeiro subcapítulo, “A violência sexual e de gênero como
instrumento de poder e dominação”, debruça-se em explicar como a categoria gênero pode ser
um elemento essencial para entender certas práticas de violência. Mais especificamente, a seção
dedica-se a pautar como a “violência sexual” compõe uma tortura verificável no caso brasileiro:
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Inserida na lógica da tortura e estruturada na hierarquia de gênero e
sexualidade, a violência sexual relatada por sobreviventes da ditadura militar
constitui abuso de poder não apenas se considerarmos poder como a faculdade
ou a possibilidade do agente estatal infligir sofrimento, mas também a
permissão (explícita ou não) para fazê-lo (BRASIL, 2014, p. 402).

Assim como no restante do relatório, o subcapítulo parte da dinâmica de expor relatos
de pessoas atingidas por esse tipo de violência para confirmar a tese teórica a respeito de sua
existência. Chama a atenção, entretanto, que os cinco primeiros relatos exibidos nesse tópico –
e, portanto, os cinco primeiros trechos de testemunho do capítulo – sejam de autoria de homens
atingidos. A tática, possivelmente, vise expor que o sexo masculino também fora atingido pela
prática violenta, embora poucos casos sejam conhecidos.
Treze páginas depois, o item B, “Normativa internacional, violência sexual e violência
de gênero”, tem início. A narrativa começa, aqui, exibindo o quadro jurídico da concepção das
violências por meio do Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Internacional
Humanitário. Por essa razão, há uma evidente transformação em relação à primeira seção no
que se refere à seleção dos documentos que compõem o texto: Carta da Organização Nacional
das Nações Unidas (ONU), convenções e declarações. De forma objetiva, o texto situa como o
assunto – violência sexual e de gênero – é tratado no âmbito internacional e como foi
incorporado no Brasil. A narrativa restringe-se à leitura jurídica do tema e conforma o
subcapítulo mais breve entre os cinco, com pouco mais de duas páginas.
Após exposição do estado da arte para a concepção jurídica da violência sexual e de
gênero, o texto aborda A procedência da violência sexual – métodos e procedimentos no item
C. O texto oferece primeiramente a conceituação do que se considera violência e, mais
especificamente, violência sexual, baseando-se, para isso, na concepção da Organização
Mundial da Saúde (OMS). O enquadramento conceitual expõe uma percepção ampliada do que
pode configurar violência sexual, não restringindo-se ao usual pensamento que resume esse tipo
de violência à penetração forçada:

quaisquer atos sexuais ou tentativas de realizar um ato sexual, comentários ou
investidas sexuais não consentidos, atos para comercializar ou de outra forma
controlar a sexualidade de uma pessoa através do uso da coerção, realizados
por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, em
qualquer ambiente (OMS Apud BRASIL, 2014, 418).

Em diálogo com a concepção teórica sobre o tema, trechos de relatos de pessoas
atingidas mostram que muitas delas apresentaram, ao longo do tempo, resistência em se
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entenderem como vítimas de violência sexual por apresentarem uma percepção limitada sobre
que tipos de prática poderiam configurar esse crime. É o caso de Ana Miranda Batista:

[Até] poucos anos atrás eu achava que não tinha sofrido [violência sexual].
Porque eu achava que violência sexual era assim: estupro direto, violência
direta [...] Tem tanta gente que sofreu né? Companheiras que foram tão
violentadas, então eu não sofri. Mas, não é bem assim [...]. Eu fui estuprada
com um cassetete no 1º Distrito (Depoimento de Ana Miranda Batista Apud
BRASIL, 2014, p. 418)

Cabe ressaltar, ainda, que, entre as páginas 418 e 419, encontra-se o maior trecho de
depoimento selecionado para o capítulo. Trata-se da declaração de Ieda Akselrud de Seixas, na
qual aborda, além da própria violência sofrida, a forma como tentou não evidenciar o fato,
evitando denúncias e sentindo que o crime do qual tinha sido vítima tinha importância menor,
visto que outras vítimas haviam sido submetidas a torturas mais usualmente denunciadas, como
o pau-de-arara, por exemplo. A violência sexual como forma de tortura, como é possível
perceber evidentemente na denúncia de Ieda, foi por muitas vezes – e por muitas vítimas e
testemunhas – secundarizada no panorama total de violações. Ainda que se tratasse de um tema
tabu, o texto aponta para a denúncia de violências dessa natureza nos tribunais militares, ainda
na época da ditadura.
No tópico D, “Consequências para os sobreviventes”, como já era possível prever pelos
trechos de depoimentos selecionados anteriormente, a narrativa dá ênfase para a violência
sexual e de gênero como métodos de tortura inibidores, geradores de marginalização para suas
vítimas. Entre danos que podem ser morais, físicos ou ao projeto de vida, depoimentos como
os de Rose Nogueira e Darci Miyaki apontam para a esterilidade decorrente das práticas a que
foram submetidas. Da mesma forma, a narrativa de Karen Keilt e um texto escrito por Maria
Auxiliadora Lara Barcellos registram as tentativas de suicídio, ou suicídio de fato. Além do
sentimento de vigilância após soltura, os trechos que seguem ilustram as sequelas visíveis no
corpo, como mutilação, perda excessiva de peso, entre outros. É possível perceber ainda muitos
relatos que narram o sentimento de continuidade, de não superação da experiência traumática.
No último parágrafo, 45, ressalta-se como a violência foi sofrida e vivida por aquelas vítimas
afetadas de forma indireta:

Para as crianças que cresceram em outro país, dificuldades adicionais se
apresentam sob a forma de obstáculos para concluir a educação formal e a
ausência de suporte emocional de um núcleo familiar, rompido no exílio ou
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mesmo antes deste, nas prisões dos pais, nas fugas e na vida em
clandestinidade (BRASIL, 2014, p. 426).

De forma objetiva, o encerramento do tópico D abre as portas para abordagem do tópico
subsequente: E) “A violência contra crianças e adolescentes, o legado traumático e sua
transmissão”. A última parte do capítulo traz à tona, no fim do primeiro parágrafo, os motivos
que justificam a abordagem, “a voz das vítimas é uníssona: meio século depois do golpe de
Estado, a herança traumática do período não apenas sobrevive, como vem sendo transmitida às
novas gerações” (BRASIL, 2014, p. 426). Após conceituar os significados e análises possíveis
a partir da ideia de “trauma”, o texto segue expondo relatos que ilustram o trauma como
“sofrimento continuado”. Interessante perceber que é apenas na página seguinte, segunda
página do tópico E que se inicia a contextualização do caso das crianças afetadas, o que ressalta
a relação entre as sessões D e E:
(...) mesmo sem oferecer risco à dita ‘segurança nacional’, foram monitorados,
perseguidos, presenciaram os pais sendo baleados, cresceram dentro de uma
prisão ou foram submetidos com ações violentas dentro da própria casa em
que viviam (BRASIL, 2014, p. 427).

Além de crianças que entraram em contato direto com a repressão no ato de captura de
seus pais, por exemplo, abre-se espaço aqui para narrativas de mulheres que tiveram seu parto
quando estavam sob tutela do Estado e o já mencionado caso de crianças que foram obrigadas
a exilar-se com suas famílias ou manter-se na clandestinidade, o que igualmente rendeu traumas
significativos. As crianças, como relata o texto, eram muitas vezes usadas como armas para
pressionarem pais, familiares ou companheiros a falarem; em outros casos abordados, as
crianças acompanharam a experiência da família, na repressão, e mesmo, sem terem sofrido
ações diretas de militares e agentes a serviço desses, foram acometidas por trauma. Uma marca,
com destaque, ressaltada pelo texto é a marca do silêncio, presente no relato da maior parte das
vítimas, crianças à época dos fatos: nos depoimentos vê-se a continuidade do sofrimento através
de sonhos e de histórias omitidas de toda a família. Para além da afetação estritamente
psicológica, o texto ainda contempla consequências físicas advindas do trauma.
É versando sobre o impacto do desaparecimento e a barreira imposta às filhas e filhos
desses desaparecidos – pelo fato de não poderem viver seu luto, enterrar seus pais – que o texto
direciona-se ao fim. Sem uma conclusão única e objetiva, o capítulo chega ao fim com trecho
do relato de Iara Xavier Pereira (que perdeu dois irmãos e o companheiro por ações da
repressão), na página 432. O excerto evidencia a intenção da narrativa em evocar a necessidade
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de não esquecer, sem, contudo, aprofundar a análise sobre a especificidade da experiência
vivida pelas crianças e adolescente, proposta no tópico:

A ilusão de que o esquecimento é suficiente, para eliminar do cenário histórico
determinados períodos, sempre foi desmascarada [...] a história não pode ser
sepultada como indigente, sob nome falso. [...] Um dia a verdade ressurge em
sua plenitude. Presente e futuro são resultado de ações passadas e ignorá-las,
deliberadamente, não leva ao seu desaparecimento. Reestabelecer a verdade
histórica é um compromisso com o presente e com as gerações futuras
(BRASIL, 2014, p. 432).

Ainda que o capítulo tivesse como preocupação central as questões relacionadas à
violência sexual e de gênero, assim como àquela direcionada a crianças e adolescentes, vê-se
ao final a latente preocupação com o compromisso do não esquecimento, o mesmo mencionado
com outras palavras por Dilma Rousseff, no trecho que abre esse texto.
A partir da leitura do décimo capítulo do relatório da CNV é possível deparar-se com
uma diversidade de documentos analisados para composição do texto. A pluralidade de fontes,
entretanto, não é uma exclusividade do capítulo, repetindo uma tendência presente na maior
parte do material. O capítulo 10, portanto, é composto por documentos que se dividem em dois
conjuntos: 1) relatos de experiência ou denúncias sobre crimes testemunhados; 2) documentos
produzidos no seio do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Entre essas duas tendências,
apresentam-se subdivisões e peculiaridades inerentes a cada grupo. O segundo conjunto é
caracterizado pela finalidade de conceituar condutas criminosas e está concentrado, sobretudo,
no item “B”, “Normativa internacional, violência sexual e violência de gênero”. Como já foi
mencionado, a referência a esse tipo de documento alinha-se com o ponto focal da comissão,
servindo de base teórica para apuração das graves violações de direitos humanos.
O primeiro conjunto mencionado, aqui intitulado como “Relatos de experiência ou
denúncia sobre crimes”, configura outra tendência presente em todo o relatório. Afinal,
tratando-se de crimes que foram acobertados pelo Estado (e cometidos por seus próprios
agentes), não seria simples conhecê-los senão a partir do próprio relato de pessoas que foram
atingidas pelos mesmos. Esses relatos, entretanto, apresentam diferentes contextos de criação.
No caso do décimo capítulo, observa-se que esses ‘testemunhos’, como são chamados pelo
texto, dividem-se primeiramente entre aqueles acolhidos pela Comissão Nacional da Verdade,
através de audiências públicas ou privadas, e testemunhos conseguidos a partir de outro tipo de
documentação que variam entre depoimentos dados para livros, escritos em cartas, gravados
em documentários ou prestados a órgãos oficiais. As narrativas advindas de sessões de
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depoimentos a integrantes da comissão, no entanto, conformam a maior parte do capítulo: entre
as 72 citações de relatos exibidas no texto, 60 foram produzidas exclusivamente para a CNV,
12 são frutos de outras produções92. Toda essa gama documental diversa pode ser percebida
com mais detalhadamente na tabela (Anexo número 2).
Entre os 67 trechos de depoimentos de pessoas atingidas por violações de direitos
humanos dados à CNV e citados no capítulo, três foram retirados de audiências públicas
promovidas exclusivamente pela CNV ou em parceria com outras comissões, como a estadual
de São Paulo. Embora viabilizados pela CNV, não é possível localizar a origem de todos os
depoimentos usados no décimo capítulo. Isso porque não consta em nenhum excerto do texto
ou em informação do sítio da CNV sobre quantos e quais depoimentos foram realizados
exclusivamente pelo grupo de trabalho “Ditadura e Gênero” ou enviados voluntariamente à
comissão, sem vínculo a nenhum GT específico. Mesmo a consulta ao acervo da CNV no
Arquivo Nacional não exclui a possibilidade de equívoco a respeito da origem dos depoimentos,
já que nenhum documento contém a totalidade de narrativas ouvidas por cada GT ou por cada
pesquisador. Essa informação sinaliza a impossibilidade de compreensão a respeito de qual
objetivo da comissão na coleta de depoimentos, bem como na escolha de quais personagens
prestariam suas narrativas. Mais precisamente, essa constatação dificulta a análise de objetivo
de cada GT. Segundo informações contidas no próprio relatório, a respeito do método de
trabalho:

A metodologia de coleta de depoimentos empregada pela CNV envolveu,
inicialmente, a definição, a partir da pesquisa realizada pelos grupos de
trabalho e de indicações feitas pelas comissões da verdade parceiras e por
entidades da sociedade, dos nomes das pessoas cuja oitiva seria importante
para a Comissão. Desse modo, comissões da verdade estaduais e municipais,
setoriais ou de classe, assim como familiares de vítimas e comitês populares
de memória, verdade e justiça, apresentaram sugestões de nomes de depoentes
à CNV. Depois da seleção dos nomes, foi realizado o levantamento de
informações sobre cada uma das pessoas a ser ouvida, em pesquisa a bases de
dados públicas. Seguiu-se, ainda, a elaboração de um roteiro de perguntas para
cada caso (BRASIL, 2014, p. 55).
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O capítulo apresenta narrativas retiradas dos seguintes documentos: documentário 15 filhos (1996), texto
Continuo sonhando parte do livro Memórias do exílio (1976), Memórias do esquecimento (1999), sustentação oral
presente em processo de Darci Toshiko Miyaki apresentado à Comissão de Anistia (2012), publicação Direito à
memória e à verdade (2006), publicação Direito à memória e à verdade. Luta, substantivo feminino (2010), livro
Memórias de um comunista (1999), livro Por que resistir à prisão (1965), livro Combate nas trevas (1987), carta
apresentada à Comissão de Justiça e Paz (sem data), carta parte do acervo “Brasil Nunca Mais” (1972), novela
Amor e Revolução (2011).
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É importante ressaltar ainda que muitos relatos partiram voluntariamente das
testemunhas que entraram em contato com a ouvidoria da comissão ou preencheram o
formulário disponível na página da comissão na web. Essa via ampliada de conseguir
depoimentos certamente favoreceu o alargamento da possibilidade de escuta, que não se
restringiu aos casos mais conhecidos nem às regiões do país com maior destaque. Por outro
lado, essa ampliação também causou a ausência de um filtro seguro a respeito de quais
narrativas, de fato, fariam sentido para compor os trabalhos de investigação da comissão. A
redefinição de um filtro, portanto, reapareceu apenas com a redação do relatório e seleção de
quais depoimentos comporiam o elenco de citações existentes nos capítulos.
Ainda que seja inegável a riqueza do trabalho composto a partir de uma variedade
considerável de fontes documentais e mesmo considerando que tal diversidade está em
consonância com todo o material, é necessário apontar para um aspecto sensível entre eles: o
texto em nenhum momento considerou a diferença colocada pelos tempos distintos em que os
relatos foram produzidos, assim como não explicitou a diferença entre as formas como as
narrativas foram construídas.
Por mais que não se trate de um trabalho de origem historiográfica, a ausência dessa
problematização faz passar ao largo da redação uma questão essencial para compreensão das
denúncias sobre crimes e violências sexuais e de gênero: como foi abordado no primeiro
capítulo, o movimento crescente de denúncias deu-se combinado ao avanço dos movimentos
sociais, feministas e de familiares de mortos e desaparecidos políticos. Ao considerar esse
aspecto torna-se essencial perceber os relatos prestados ao longo dos anos como pequenas
conquistas que possibilitaram culminar em uma análise mais detida a respeito desse tipo de
violência, antes ignorada. Afinal, como foi possível observar na descrição sobre os diferentes
testemunhos usados no capítulo, o texto lançou mão de declarações proferidas desde a década
de 1970 até aquelas produzidas com carregados tons oferecidos pelas tintas da memória,
formuladas durante os trabalhos das comissões, portanto entre 2012 e 2014.
A própria forma como o texto foi redigido aponta para uma despreocupação frente a
essa questão, sendo que muitos relatos não são precedidos pelas informações a respeito de sua
origem, como em:

José Carlos Zanetti, preso em maio de 1971, em Feira de Santana (BA), e
submetido a torturas no forte do Barbalho, em Salvador, tem lembranças
semelhantes: Torturas terríveis mesmo, principalmente o choque elétrico, que
é a pior coisa que existe. Tudo era mais suportável, mas o choque elétrico... E
vou falar uma coisa que me ocorreu muitos anos depois, que é o sadismo dos
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torturadores. [...] eles pegavam as partes mais sensíveis do corpo, que são as
partes mais erógenas, mais sensíveis às relações amorosas, mais nervosas. Que
são o pênis, os lábios, as partes mais sensíveis. É uma tragédia humana. Como
é que as partes mais sensíveis, pessoais, íntimas, são também as partes que os
algozes, os torturadores... Não sei como esses caras conseguem viver e dormir
(BRASIL, 2014, p. 403; Tomo I, Volume I, Capítulo 10).

Como fica evidente no trecho, não é possível saber quando o relato foi dado ou em qual
circunstância. Diferente da citação que segue, na qual fica explícita a origem do relato, prestado
à própria CNV e, portanto, contemporânea à redação do texto:
Um exemplo está no testemunho prestado à CNV93 por Francisco Ferreira de
Oliveira: Quando eu cheguei no DOPS, tinha um tal de... ele era apelidado de
Lúcio Fé, ele pegou, [...] com a licença da palavra, ele pegou uma cordinha,
um cadarço, e amarrou nos meus testículos e ficou batendo um punhal,
puxando, e falou “eu vou te castrar, seu filho da puta”. Com a licença da
palavra, “vou te castrar, seu filho da puta” e deu um corte nos meus testículos
[...] E ficou aberto, eles não costuraram, eu fiquei internado no Hospital
Militar, eles não costuraram. [...] No ânus, eles enfiavam um canudo e
soltavam um rato vivo dentro do canudo (BRASIL, 2014, p. 403; Tomo I,
Volume I, Capítulo 10).

Independente da origem dos testemunhos, é possível afirmar com veemência que a
redação do décimo capítulo ampara-se, sobretudo, nos relatos de pessoas que vivenciaram as
violências promovidas pela ditadura. Essa tendência reafirma o caráter de “verdade” buscado
pela comissão, como se essa fosse capaz de produzir um discurso irrevogável e inquestionável
a partir da fala – e principalmente da escuta – às pessoas afetadas por violações de direitos
humanos. Essa tendência contraria a ideia de Carlos Fico em “História do Tempo Presente,
eventos traumáticos e documentos sensíveis”, artigo no qual o historiador expôs suas
desconfianças a respeito da recém-lançada CNV: “Como historiador, não tenho como definir o
que é ‘verdade histórica’, mas posso estimular a reflexão sobre a multiplicidade de questões
possíveis” (FICO, 2012, p. 48). De fato, vale ressaltar que o compromisso da CNV não se
estabeleceu com a historiografia, senão com a própria noção de verdade histórica que
absolutamente não converge com a problematização da História a esse respeito. De forma
sobremaneira objetiva, o relatório afirma seu comprometimento com essa verdade que, por suas
próprias palavras, pode ser entendida como a tradução do discurso proferido durante anos por
familiares: “a CNV se constituindo como órgão de Estado, regido por lei específica, sua
93
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legitimidade esteve sempre amparada no compromisso com o atendimento do desejo da
sociedade brasileira, em especial dos familiares de mortos e desaparecidos, de obtenção da
verdade histórica” (BRASIL, 2014, p. 67).
Por mais que faça sentido, do ponto de vista da historiografia, problematizar o
comprometimento central da comissão com a verdade absoluta a respeito das graves violações
de direitos humanos, é necessário não perder de vista o entendimento político-epistemológico
que a CNV estabelece a respeito da verdade, bem como é preciso destacar a nova acepção que
se dá ao testemunho a partir da iniciativa: nesse caso, o testemunho não é usado como
documento para a História, mas como discurso que ampara o entendimento a respeito das
violações aos direitos humanos ocorridas na ditadura. Trata-se, portanto, de uma denúncia
chancelada pelo Estado. Até 2011 – ano de estabelecimento da lei que gerou a comissão –, uma
das principais bandeiras para revelação da verdade a respeito dos crimes da ditadura no Brasil
era a reivindicação pela abertura dos arquivos oficiais das Forças Armadas. A expectativa da
sociedade civil era legítima e visava buscar notícias a respeito das ações violentas do Estado,
por anos acobertadas pela censura e pela não divulgação dessa documentação. No texto já citado
de Fico, o autor chega a sugerir que a comissão centre seus esforços nas pesquisas em
documentos de acervos já existentes, afinal, segundo ele, o Brasil tem “um dos maiores acervos
públicos de documentos outrora sigilosos produzidos por uma ditadura militar” (FICO, 2012,
p. 54).
Ainda que muitos dos arquivos de instituições militares e civis que operaram manobras
violentas para manutenção e aprofundamento da ditadura tenham sido levadas a público, como
os acervos do DOPS de alguns estados, por exemplo, a comissão não obteve sucesso com as
investidas para divulgação de informações juntos a essas instituições militares. No entanto, um
dos principais méritos da comissão foi, sem dúvida, a publicização dos relatos de pessoas que
foram acometidas por violações de direitos humanos ou que testemunharam tais ações, seja em
audiências públicas ou em publicações que alcançaram a mídia como o próprio relatório final,
os relatórios finais e produções das comissões estaduais. Essa vitória conquistada pela comissão
é consonante com a história de outras comissões pelo mundo e eis aqui o caráter compartilhado
entre elas: mirar o holofote para as narrativas das vítimas ou, se preferir, das pessoas atingidas
pelos crimes da ditadura. Por mais interessante que fosse a proposta de Fico para o
desenvolvimento da CNV, ela não respeita a própria concepção central de uma comissão da
verdade, que é jogar luz às falas das vítimas, dar escuta para esses discursos que por tantos anos
ficaram à margem e ressaltar o caráter de verdade dessas denúncias.
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A par dessa discussão, pensar sobre como essa conduta assumida pela CNV imprimiu
um renovado discurso a respeito das falas de vítimas de violência sexual ou de gênero é
emblemático: os ganhos da escuta a essas vivências vão muito além da produção do décimo
capítulo do relatório. Ao mesmo passo que o GT “Ditadura e gênero” foi divulgado, no início
de 2013, a já citada audiência pública com o mesmo tema, promovida pela CEV paulista e pela
CNV mobilizaram a opinião pública a esse respeito. Não apenas dedicada a noticiar a citada
audiência, a mídia também empenhou-se a dar espaço para outros eventos e denúncias antes
não reconhecidos pelo grande público, como a narrativa sobre as violências vividas por Dulce
Pandolfi e Lúcia Murat em audiência no Rio de Janeiro, 94 ou a denúncia nunca antes
publicizada da prisão política e tortura da jornalista Miriam Leitão 95 . Todos esses relatos
surgiram no bojo da comissão e, não sem motivos, não se restringiram à escuta de
comissionados e profissionais ligados à pesquisa, mas alcançaram a opinião pública. Para além
da audiência temática, o país reconhecido por ter uma “ditabranda”96 teve luz mirada a seu
passado, revelando quão imprecisa e injusta havia sido a alcunha ‘branda’ para designar o
período e, mais que isso, o país teve a oportunidade de revelar ao grande público a existência
de crimes sexuais e de gênero – não restritos, portanto, à velha justificativa de que a tortura era
usada como forma de obter informações ou que apenas “alguns excessos” haviam ocorrido.
Pelo contrário, essas narrativas deram força para que a Comissão Nacional da Verdade
constatasse “que a violência sexual constituiu prática disseminada do período” (BRASIL, 2014,
p. 400).
Assim, em relação à documentação usada no capítulo 10, é possível concluir que, de
fato, a CNV não se mostrou comprometida com as mesmas balizas teóricas que determinam o
uso de fontes nos trabalhos de História e, por isso, a ausência de problematizações a respeito
da época em que os documentos se originaram ou mesmo as diferentes essências desses (como

94

Disponível em http://www.diariodocentrodomundo.com.br/fui-cobaia-numa-aula-de-tortura-nos-50-anos-dogolpe-o-depoimento-estarrecedor-de-dulce-pandolfi/. Acesso em julho de 2017.
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Ainda que Miriam Leitão não tenha dado depoimento à comissão propriamente, é possível inferir que sua
iniciativa não foi apenas coincidência com o período de exercício da comissão. Disponível em
https://oglobo.globo.com/brasil/miriam-leitao-fala-sobre-tortura-que-sofreu-nua-gravida-de-1-mes-duranteditadura-13663114. Acesso em julho de 2017.
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O termo “ditabranda” vem sendo usado há muitos anos e em vários contextos distintos para nublar as violências
cometidas pelo Estado em períodos de exceção política. No Brasil atual, o termo voltou à tona em um editorial do
jornal A Folha de São Paulo de 2009. No texto, dedicado a tratar da presidência venezuelana com Hugo Chávez,
o autor foi enfático em afirmar que o Brasil havia vivido uma ditabranda entre os anos de 1964 e 1985. O editorial
sofreu inúmeras críticas de movimentos sociais, intelectuais e de outras mídias. Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm. Acesso em julho de 2017.

121

foram conseguidos, para que finalidade foram produzidos) 97 . Por outro lado, a comissão
possibilitou alguns ganhos e dois deles são evidentes: 1) a produção de um vasto acervo
documental essencialmente composto pelas narrativas de pessoas afetadas pela ditadura que
pode ser consultado e originar trabalhos de algumas áreas, incluindo a História e 2) dar
publicidade a essas histórias de vida que conformam a história nacional como resposta aos anos
em que as narrativas estiveram submersas em versões falaciosas dadas pelo Estado. Nesse
segundo aspecto, vale ressaltar, reside uma importância cabal relacionada à renovação do
entendimento social a respeito da ditadura e dos crimes ocorridos durante o período e, de forma
específica, joga luz às questões de gênero que antes passavam ao largo das discussões a respeito
das violações aos direitos humanos, principalmente quando o debate não se restringia a experseguidas/os políticas/os. Ou seja, um grande mérito da comissão e do GT que se
responsabilizou pela discussão de gênero foi levar a discussão sobre os crimes sexuais e de
gênero ao bojo dos debates públicos.

2.3.1.2. As violências apresentadas pelo capítulo

Para enveredar pela concepção que o capítulo 10 apresenta acerca das diversas
violências tratadas, é necessário antes revisitar o capítulo “Quadro conceitual das graves
violações”, que trata de tipos diferentes de graves violações aos direitos humanos, oferecendo
explicações mais detalhadas acerca do entendimento do Direito Internacional frente aos crimes
e antecipando, portanto, conceitos que serão reforçados em capítulos temáticos posteriores.
Sobre violência sexual, por exemplo, o texto declara:

Tortura em caso de violência sexual. Caracteriza-se como os atos de natureza
sexual cometidos contra uma pessoa sem seu consentimento. Abrange tanto a
violação física do corpo humano – a penetração vaginal, anal ou oral, com
partes do corpo do agressor ou com objetos – como os atos que não imponham
penetração ou sequer contato físico, como o desnudamento forçado e a revista
íntima. Estaria aí contemplado também o uso de animais nas genitálias, como
atestam relatos prestados à CNV. A violência sexual representa uma grave
violação de direitos humanos. A Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher considera violência contra a
mulher98 qualquer ato ou conduta baseado no gênero que cause morte, dano
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. O Tribunal Penal
97

Todos os documentos originados no cerne da CNV tiveram o mesmo destino, em respeito a própria lei de
instauração da CNV, que visava a entrega o conjunto de documentos para o Arquivo Nacional, onde as fontes
podem ser acessadas, inclusive, de forma remota através da página do Sistema de Informação do Arquivo Nacional
(SIAN).
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Internacional para a antiga Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para
Ruanda condenaram, por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e
genocídio, autores de diversos atos de violência sexual, que incluem estupro
e escravidão. O Estatuto de Roma especifica um grande número de crimes de
natureza sexual passíveis de punição. [...] consideradas as peculiaridades do
caso brasileiro, em que a violência sexual foi utilizada por agentes do Estado
(ou terceiros atuando com a conivência estatal) para, entre outras razões,
anular a personalidade da vítima, a CNV considera esse tipo de violência uma
forma de tortura. Quando praticada no quadro de um ataque generalizado ou
sistemático contra qualquer população civil, como no caso brasileiro, a
violência sexual integra a categoria de crimes contra a humanidade (BRASIL,
2014, p. 289).

A citação resume, de certo modo, os cinco primeiros parágrafos do capítulo 10,
dedicados a expor a leitura jurídica sobre o tema. A partir do excerto é possível desenvolver
algumas questões. A primeira delas diz respeito ao posicionamento da CNV e, portanto, do
Estado brasileiro na tipificação do uso de violência sexual por parte da repressão, como prática
de violência e como crime contra os direitos humanos. Tal constatação pode parecer óbvia,
porém uma análise mais distanciada mostrará que essa afirmação configura uma novidade,
posto que nos quase 30 anos que seguiram desde o fim oficial da ditadura militar nenhuma
declaração oficial do Estado havia sido dada nesse sentido.
Outra questão interessante de ser apontada é o apelo do texto ao Direito Internacional e
a exemplos da Iugoslávia e Ruanda – países nos quais se exerceu a justiça internacional para
apreciação de casos de crimes contra a humanidade (ambos os Estados foram condenados). Ao
observar essa opção da comissão pode-se inferir que exemplos nacionais ou explicações
restritas à justiça interna brasileira não dariam conta nem de ilustrar a situação nem de analisar
juridicamente os fatos, enquadrados na justiça extranacional.
Não é, contudo, apenas no texto teórico que o termo “violência sexual” figura. No já
mencionado capítulo 10, ao tratar o caso de Madre Maurina, a ex-presa Aurea Moretti reflete:
“Não é só a penetração do pênis na vagina. A violência sexual, ela envolve um monte de coisa”
(Depoimento de NOTA 18 Apud BRASIL, 2014, p. 406). Muitos trechos de depoimentos
subsequentes a esse usam do termo “violência sexual” para designarem suas experiências.
Interessante notar que em alguns deles percebe-se uma autorreflexão da ou do depoente no
sentido de ampliar o que se considera violência sexual, como no caso de Ana Paula Miranda,
que não acreditava ter sofrido violência sexual por entender a expressão como estupro, apenas.
No décimo capítulo, em consonância com o sétimo, encontra-se a noção de “violência
contra a mulher” no ínterim da definição acerca da violência sexual, como se pode observar
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pelo excerto reproduzido acima, a partir da consideração à Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.
Assim, é possível perceber que, da mesma forma que com o crime de “violência sexual”,
o que a CNV chama “violência contra a mulher” foi igualmente analisado, contextualizado e
justificado à luz do Direito Internacional, tomando por base principalmente a convenção
ratificada no ano de 1994, em Belém do Pará. Ao longo do capítulo 10, outros eventos e
documentos concebidos pelo Direito Internacional são convocados para explicar o
enquadramento de sua consideração à violência contra a mulher. Um dos documentos mais
antigos entre os citados é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher, de 1979, mesmo ano em que entra em vigor a Lei da Anistia e,
portanto, dá-se o fim simbólico das violações aos direitos humanos pelo Estado repressivo.
O texto aprecia os fatos, ainda, com o cuidado de enquadrar esse tipo de violência na
lógica do “conflito armado”, de forma a não possibilitar o entendimento a respeito da violência
contra a mulher como justificável em um contexto de exceção99:

Em relação à violência contra a mulher, em situações de conflito armado, a
Plataforma [de Ação de Pequim, 1995] reitera a necessidade de implantação
de todas as medidas necessárias para proteger as mulheres e fortalecer os
mecanismos de investigação, processo e punição dos responsáveis por crimes
desse tipo (BRASIL, 2014, p. 287)

Através da observação aos trechos de depoimentos elegidos para compor o capítulo, é
possível perceber que não faz parte do vocabulário das testemunhas a alcunha “violência contra
a mulher” como forma de tipificar a violência sofrida ou testemunhada. É necessário ponderar,
sobre essa questão, que o Brasil consagrou o uso recorrente do termo aplicado às situações de
violência conjugal e familiar, o que difere dos casos abordados aqui, em que a violência é
perpetrada por agentes do Estado ou sujeitos acobertados pelo mesmo.
Sobre a abordagem acerca da “violência de gênero”, é importante frisar que,
diferentemente das outras categorias consideradas, a violência de gênero não figura entre as
formas usuais que definem as graves violações de direitos humanos tipificadas no capítulo sete.
Já no que diz respeito ao capítulo dez, exceto pelos títulos, o termo específico “violência de
gênero” é usado apenas por duas vezes durante todo o texto – uma delas em um excerto de

Para saber mais sobre o conceito de “estado de exceção”, ler: AGAMBEN, Giorgio (tradução Iraci D. Poleti).
Estado de exceção. São Paulo: Boitempo, 2004. No contexto brasileiro, ler: TELES, Edson.. Democracia e Estado
de exceção: Transição e Memória Política no Brasil e na África do Sul. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2015.
99
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testemunho -, todas elas acompanhado do termo “violência sexual”, como se tratasse de um
conjunto indissolúvel. As observações ligadas à categoria são as seguintes: segundo Ana
Miranda Batista, autora de testemunho prestado sobre o tema,

A violência de gênero e sexual não é sofrida apenas pela mulher. Nossos
companheiros também sofriam violência sexual. É claro que existem coisas
específicas contra a mulher, mas eles sofriam violência sexual, ainda que
tenham mais dificuldade de falar (Ana Miranda Batista Apud BRASIL, 2014,
p. 413; Volume I, Tomo I, Capítulo 10).

Por outro lado, a categoria gênero atravessa toda a narrativa do capítulo, aparecendo
desde as páginas iniciais:

Levando em conta a desigualdade social de gênero e sexualidade e a própria
estruturação de gênero e sexualidade da violência, brevemente tratadas na
parte conceitual e no tópico dedicado à normativa internacional, a ênfase do
capítulo será dada à violência experimentada pelas mulheres, sem ignorar as
violações sexuais cometidas contra homens, que aparecem frequentemente
associadas à emasculação do “inimigo” (BRASIL, 2014, p. 400-401; Volume
I, Tomo I, Capítulo 10).

Em termos de violência de gênero, o capítulo pondera a adoção do termo gênero pelos
organismos de defesa e avaliação sobre as práticas para promoção dos direitos humanos, como
forma de lançar análises mais completas acerca das complexas relações colocadas em cena, no
que diz respeito à relação homem-mulher em seus diversos sentidos.

Embora sem efeito vinculante, a Plataforma de Ação de Pequim, resultado da
IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em 1995, na China,
representou novo compromisso da comunidade internacional com ações
capazes de garantir o respeito a esses direitos. A partir dali, disseminou-se a
ideia de que seria inevitável adotar o conceito de gênero para lidar com a
complexidade da questão, que exige reestruturação da sociedade e de suas
instituições para que as mulheres possam ocupar o lugar que lhes é de direito,
em arranjos igualitários (BRASIL, 2014, p. 286-7).

Violência em relação à mulher ou mesmo por perspectiva de gênero acaba ligando-se
sobremaneira à violência doméstica e familiar. No caso deste estudo, portanto, com
enquadramento às violências de gênero e contra a mulher pela lógica de violação aos direitos
humanos, ressalta-se a necessidade de inserir o debate no campo do Direito Internacional e dos
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organismos que pensam e legislam sobre essa tipificação criminal, tal qual a Organização das
Nações Unidas, entre outras. Nesse sentido, a chamada violência de gênero parece assumir uma
forma ampliada de tratar as violências, que podem ser interpretadas como ações que são
atenuadas pela mobilização de saberes sociais, construídos pelas disparidades de sexo ou
sexualidade.
Grande parte dos tratados internacionais que figuram no relatório sobre o tema são
datados após o período em que violações foram perpetradas. É possível, então, que tenha havido
um movimento dialético entre a reflexão e o entendimento das pessoas que haviam sido vítimas
dessa violência, em paralelo ao movimento dos organismos internacionais para reconhecimento
ampliado desse entendimento e consequente tipificação do crime como crime contra a
humanidade. Ainda assim, é importante ressaltar que essa constatação não pretende, todavia,
amenizar a culpabilização de perpetradores, visto que tanto a legislação nacional considera
estupro como crime quanto pelo fato de as violações sexuais figurarem como rompimento com
pacto de moralidade.
Ao que foi possível analisar a respeito do capítulo 10, não foram estabelecidas margens
evidentes que diferenciem a violência contra a mulher especificamente e a violência de gênero.
Embora existam muitas passagens, tanto entre os trechos de testemunho quanto no próprio
texto, em que as mulheres são destacadas como principais atingidas pela violência de gênero e
sexual, a distinção teórica a respeito dos limites que definem cada um dos termos não é feita ao
longo do capítulo. Essa questão parece remontar um antigo entrave levantado pelas autoras
Izumino e Santos que apontam para a necessidade inerente em aprofundar os estudos,
principalmente acerca do que se intitula “violência de gênero”.

2.3.1.3. Personagens tratadas pelo capítulo

Na intersecção entre as categorias gênero e infância pode-se verificar uma atenção
predominante à primeira, ao passo que apenas na última seção do décimo capítulo aparece a
segunda. No decorrer do texto, não se justifica a opção pela junção entre as categorias em um
mesmo capítulo. Qual, então, a real conexão entre os temas? Para responder tal questionamento
é necessário analisar criteriosamente o texto em questão. Segundo as palavras expressas no
capítulo, o conceito de gênero e sexo são descritos da seguinte maneira: “sexo tende a ser
utilizado em referência às diferenças biológicas, enquanto gênero refere-se às diferenças
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culturais ou sociais”, mais precisamente, “como qualidade do masculino ou feminino”100. É
possível perceber que algumas questões, ligadas às ideias de sexo e gênero, são também
conceituadas a partir do entendimento do Direito Internacional, como por exemplo “violência
sexual” ou “violência contra a mulher”. Em contrapartida, outras expressões não são
pontualmente definidas como “violência de gênero”, que sempre aparece conceitualmente
aproximada à questão da “violência sexual”, embora a primeira seja usada principalmente
quando faz menção a vítimas homens e mulheres, ao passo que a segunda destina-se mais
constantemente às vítimas mulheres. Da mesma forma, “infância” ou “criança” também não
figuram como conceitos ou categorias definidas. Apenas na segunda nota de rodapé encontrase uma tentativa de expor qual entendimento da CNV sobre a categoria: “A normativa
internacional proíbe toda forma de maus-tratos contra crianças e adolescentes (indivíduos
menores de 18 anos)” (BRASIL, 2014, p. 432).
A ausência de conceitos definitivos do entendimento da CNV sobre as categorias
repercute também na indefinição dos grupos de vítimas abarcadas pelo texto. Parece haver uma
suposta naturalidade no entendimento acerca dos conceitos e categorias usados, o que
transformaria em desnecessária a conceituação. Essa indefinição leva à indagação: que grupos
são considerados quando se trata de “mulheres vítimas de violência de gênero”, ou “homens
vítimas de violência de gênero” ou “crianças e adolescentes vítimas de violência”?
É possível perceber, no decorrer do texto, que há pelo menos dois perfis de mulheres
gravemente violadas pela ditadura e por sua lógica repressiva: as militantes, constantemente
atacadas por ocuparem o espaço político, convencionalmente ocupado por homens, e as não
militantes, frequentemente vítimas de violência para afetar o companheiro ou outro familiar
militante (ou para dar informações a respeito de familiares em situação de clandestinidade).
Sobre o primeiro grupo, Rose Nogueira expôs, em seu relato, a que tipo de ofensas verbais eram
submetidas, “vaca terrorista” – a qual, assim como outros insultos, ligava o lugar de mulher
sujeito político com a noção de promiscuidade, já que desviavam do ideal de mulher, ligado ao
espaço privado e de dedicação exclusiva à família. Nesse sentido, o título de “vaca terrorista”,
e outras categorias consideradas “desviantes” de mulher, foi lançado pelos algozes. A
historiadora Ana Maria Colling, em seu livro da década de 1990 dedicado à reflexão sobre a
participação política das mulheres na oposição à Ditadura, já apontava para a construção do
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É possível perceber que o relatório não envereda pela seara teórica que discute gênero a partir do entendimento
de performance, proposto por Judith Butler, e adere ao entendimento mais tradicional do conceito, ligado às linhas
teóricas que relacionam sexo à questão biológica e gênero à questão cultural. A historiadora Joana Maria Pedro
(2005) oferece uma perspectiva do processo histórico de discussão do conceito de gênero e sexo como categorias
possíveis em trabalhos historiográficos.
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sujeito político mulher, pelos torturadores, calcado na identidade promíscua, como a de “puta
comunista”. Para ela, o “reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos encontra
barreiras na tentativa de desconstrução porque rompe com os padrões estabelecidos pela família
e pela sociedade, que determinou códigos masculinos de participação pública e política”
(COLLING, 1997, p. 95). Já sobre o segundo grupo, encontramos no texto trechos de
depoimentos que apontam para o peso de ser mulher e familiar de um militante: Izabel Fávero,
no excerto que abre o capítulo, ressalta que “ser mulher de militante é um karma” (BRASIL,
2014, p. 400). Na mesma linha, o relato de Eliete Lisboa Martella retrata o caso da esposa do
desaparecido Leonardo da Silva Rocha. Segundo autora do depoimento, a companheira do
militante – que em nenhum momento é nomeada – fora violentada em frente ao marido
deixando-o “fora de si [...] bulido da ideia” (BRASIL, 2014, p. 404). Em ambos os casos é
possível se deparar com o ataque direto à identidade de gênero das mulheres através da nudez
e de outros tipos de violência direcionadas ao corpo e em especial às zonas erógenas, o que para
Olivia Rangel Joffily se explica pelo ataque ao “substrato material de nossa identidade”
(JOFFILY, 2010, p. 255). Nas palavras do relatório: “suas falas indicam que, com frequência,
os torcionários entendiam a violação de seus corpos como uma possibilidade de humilhar os
homens dos grupos políticos aos quais pertenciam” (BRASIL, 2014, p. 400; Tomo I, Volume
I, Capítulo 10).
Entre os grupos de mulheres retratados pelo décimo capítulo do relatório parece haver
um tom de maior originalidade na acepção do segundo, mulheres não militantes, uma vez que
a violência direcionada àquelas que tinham participação política já fora centro de algumas
análises acadêmicas e em documentos de Estado, como no livro lançado pela extinta Secretaria
de Políticas para as Mulheres, Direito à memória e à verdade. Luta, substantivo feminino, de
2010101, entre outras publicações e trabalhos acadêmicos. Em nenhum dos casos de homens
vítimas de violências sexual e/ou de gênero tratados no capítulo há referência a não militantes
usados como objeto de pressão em relação a uma companheira ou familiar mulher militante, o
que aponta para uma tendência em mobilizar mulheres familiares como “objetos” de pressão
para atacar homens militantes. Impõe-se, então, no discurso da repressão uma fronteira que
define o perfil masculino como ativo, militante e o feminino como passivo, sujeitos ‘usáveis’
para pressionar e atingir os homens.
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As mulheres militantes, tanto em seu cotidiano de clandestinidade ou em atividades armadas quanto em suas
experiências nos porões da ditadura como presas políticas, durante a tortura, já foram alvo de reflexões nos livros
de Luís Macklouff Carvalho (1998), Elizabeth F. Xavier Ferrerira (1996), Ingrid Faria GIORDOLINASCIMENTO et al. (2012), no artigo de Marcelo Ridenti (1990) entre outras produções.
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Com vista a essa observação, é necessário ponderar o universo de vítimas, em que
prepondera a participação masculina entre quadros da esquerda assim como entre perseguidos.
O sociólogo Marcelo Ridenti aponta para o montante de apenas 16% da totalidade de processos
movidos pelo Estado contra a esquerda, em geral no período da ditadura, serem protagonizados
por mulheres. Une-se a essa informação o fator de que, mesmo entre os grupos de esquerda
predominava a organização heteronormativa das famílias, calcada na identidade binária de
gênero, o que culmina em uma maioria de casais heterossexuais. Portanto, onde se encontrava
um maior número de homens perseguidos, consequentemente, encontrava-se também um maior
número de esposas, namoradas, irmãs e mães de presos políticos que foram alvo de tortura para
pressão psicológica daqueles que se encontravam encarcerados. É necessário que não passe ao
largo dessa análise o fato de que as décadas de 1960 e 1970 contavam ainda com a perspectiva
conservadora da divisão dos papeis de gênero, o que reforça a ideia de passividade-atividade,
respectiva à dualidade mulheres-homens.
Entre os casos de homens citados no décimo capítulo, vítimas de violência sexual e/ou
de gênero encontram-se as seguintes tipificações de tortura: choques em zonas erógenas do
corpo (ânus e pênis), golpes nos testículos e empalamento. Segundo a ótica oferecida pelo texto,
tais atos se enquadram como violência sexual por causarem afetação à “capacidade
reprodutiva” além de atingimento dirigido aos órgãos genitais e às zonas erógenas. No campo
simbólico, as ações podem ser interpretadas como tentativas de feminilização ou emasculação
de homens, o que – para além da decorrência das sequelas físicas – configura-se como
alternativa de ataque à identidade de gênero de homens heterossexuais inseridos em uma
sociedade heteronormativa. Assim como no caso das mulheres, o ataque verbal à identidade de
gênero também era comum com homens através de piadas de teor sexual ou questionamentos
sobre a vida sexual da vítima, como relata Marco Antônio Tavares Coelho:

De passagem, antes que me esqueça, é necessário assinalar a tara sexual do
pessoal do DOI. Preocupação doentia a respeito do comportamento sexual dos
presos; saber com quem mantinham relações sexuais; comentários constantes
sobre órgãos sexuais dos torturados, especialmente das mulheres;
xingamentos e insultos escatológicos aos presos. (BRASIL, 2014, p. 402;
Volume I, Tomo I, Capítulo 10).

É necessário entender o tratamento direcionado tanto a homens como a mulheres,
durante a tortura, segundo a especialização da repressão em atacar o papel social que cada
categoria ocupava. Isso porque, como é possível encontrar no próprio relatório
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Gênero é [...] uma construção sociocultural que obedece a especificidades
contextuais e temporais – o que equivale a dizer que as relações sociais de
gênero criam normas de masculinidade e feminilidade que funcionam de
forma compulsória sobre todos os indivíduos (BRASIL, 2014, p. 401; Volume
I, Tomo I, Capítulo 10).

Sobre o assunto, a historiadora Joana Maria Pedro destaca que a “categoria ‘papel
social’ pressupõe que os indivíduos ocupam posições na sociedade, e o desempenho de seus
‘papéis’ é determinado por normas e regras sociais” (PEDRO, 2005, p. 94). Para um
aprofundamento desse entendimento, é necessário debruçar-se sobre quais expectativas sociais
estavam em pauta e direcionadas para homens e mulheres na época em que as violações
ocorreram, questão que será retomada ao final desse tópico, na tentativa de delinear as
expectativas ao grupo feminino e masculino com a inserção da infância nesse debate.
Como já foi dito, não há nenhuma definição do que se considera infância enquanto
categoria, havendo apenas menção a crianças e adolescentes concebidos pela ótica penal
brasileira, menores de 18 anos. Em relação ao enquadramento do grupo de pessoas atingidas
pela violência de Estado, há remissão direta àquelas afetadas na infância “pela incidência da
repressão sobre suas unidades familiares” (BRASIL, 2014, p. 401). Em sua dissertação “Não
sei e não quero dizer: tortura e infância na ditadura civil-militar brasileira (1964-1985)”, Luisa
Rita Cardoso estabeleceu a diferença de tratamento destinado às crianças pelo Estado brasileiro
durante a ditadura. A partir de uma detalhada análise sobre a Doutrina de Segurança Nacional
e a construção da ideia de “inimigo interno”, Cardoso aponta para “incumbência do Estado em
moralizar homens e mulheres” o que justificaria, dentro da lógica de um Estado repressor, o
compromisso com a formação das crianças, principalmente aquelas que se encontravam em um
núcleo familiar comprometido pelos ideais da esquerda e, portanto, eram inimigos internos em
potencial102. Parece ser esse o entendimento da CNV a respeito das crianças e adolescentes
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A importância em estabelecer esse marco de crianças atingidas pelo Estado repressor em suas táticas em prol
do que se chamava “segurança nacional” é legítima, pois outros grupos de crianças foram atingidos de diferentes
formas pelas políticas de Estado durante a ditadura, ainda que não se enquadrassem na ideia de “inimigo interno”,
como nos casos aqui abordados. É o caso das crianças encontradas na vala clandestina do Cemitério de Perus, na
cidade de São Paulo – mortas em circunstâncias não explicadas e enterradas clandestinamente, provavelmente
advindas de famílias humildes que não reclamaram os corpos por falta de recursos materiais ou mesmo de
informações. O autor Cunningham é evocado por Cardoso para estabelecimento da distinção entre as “crianças
dos abastados” e as “crianças dos pobres”. A fronteira marcaria a diferença das políticas de Estado destinadas a
cada um dos grupos. No caso das crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil, contudo, não é possível
demarcar a fronteira a corte seco, já que a esquerda – as famílias de esquerda ou formadas por elementos ligados
às políticas de esquerda – não eram formadas apenas por representantes das classes mais abastadas, havendo casos
de menores de idade, filhas e filhos da classe trabalhadora, atingidos violentamente. É o caso, por exemplo, da
família Lucena, que figura entre as histórias abordadas pela CNV em seu relatório.
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considerados como vítimas diretas do Estado, uma vez que todos os casos de menores de idade
abordados no capítulo 10 restringem-se à repressão a filhas e filhos de militantes políticos.
Entre o universo de vítimas com menos de 18 anos, apenas dois casos divergem desta regra: o
de Pedro Penteado do Prado, que foi preso por ser confundido com um militante, e o de Ivan
Seixas que, embora fosse filho de um reconhecido militante, teve prisão – que acontecera
simultaneamente à de seu pai – também por sua atuação como na esquerda.
No livro Infância Roubada, publicado pela Comissão da Verdade do Estado de São
Paulo Rubens Paiva, encontra-se uma rica introdução assinada pela feminista e ex-perseguida
política Maria Amélia de Almeida Teles, que versa sobre a apreensão teórica da CEV a respeito
da memória de crianças afetadas pela ditadura. O material estabelece uma conexão direta entre
a violência perpetrada contra as gerações mais jovens e a violência de gênero. De forma
categórica, o texto inaugural da publicação afirma que as crianças sequestradas – ou afetadas
pela política repressiva de outras maneiras – estavam diretamente acompanhadas por suas mães
ou, no mínimo, eram criadas por essas. Logo, estabelece-se uma ligação evidente entre essas
filhas/filhos e suas mães, o que pode ser ilustrado pelo primeiro subtítulo da Introdução:
“Mulheres e crianças inimigas do Estado”. Objetivamente, o que explicaria esse elo, segundo a
autora do texto, seria o papel de gênero preponderantemente exercido pelas mulheres durante
as décadas de 1960 e 1970 como cuidadoras de sua prole. Dessa maneira, o entendimento
adotado na publicação e consequentemente pela comissão estadual que a assina é o de que tais
crianças foram vítimas para que suas mães, militantes, fossem atingidas.
A autora da narrativa, mais conhecida como Amelinha, parece identificar um elemento
catalisador entre os dois grupos, já descritos, de mulheres afetadas diretamente pela tortura:
“[...] como falar das crianças sequestradas, abandonadas, torturadas ou nascidas nos centros
clandestinos de repressão sem considerar a questão das mulheres, militantes mães e das mães
não militantes, que por sua vez eram companheiras de militantes” (SÃO PAULO, 2014, p. 13).
É justamente na questão da maternidade que repousa o maior elo teórico que conecta a violência
perpetrada contra a criança àquela perpetrada contra a mãe. Ao analisar o relatório, percebe-se
a impossibilidade de desconectar os casos de crianças afetadas pela repressão dos casos de suas
mães, atribuindo a esses episódios um caráter de mão dupla. Isso porque, seria impossível uma
mãe ser presa, submetida à violência ou obrigada a manter-se clandestina, sem afetar suas filhas
e filhos, mantê-los em um cotidiano de constante pressão ou ao serem separados das matriarcas
– como o caso das crianças da família Lucena que foram para o Juizado de menores após o
assassinato do pai e a prisão da mãe. Da mesma forma, muitos relatos mostram a fragilidade da
condição de mãe: ou por sofrerem tortura psicológica com uso de filhas e filhos – como no caso

131

de Rose Nogueira, que ao ser presa teve seu filho recém-nascido ameaçado de ser levado ao
Juizado de Menores - ou por viverem uma constante culpabilização (dela sobre ela mesma ou
de terceiros), por sua prole sofrer ameaças e outras instabilidades, como no caso de Denise
Crispim:

É uma coisa quase que impossível. [...] Eu fui filha [...] de dois perseguidos
[...] Então viver a fragilidade do núcleo familiar, a fragilidade e a precariedade
desse núcleo familiar que pode ser desfeito a qualquer momento, então ele não
tem uma base sólida e profunda. Você não consegue construir isso. A outra
coisa é que você transmite depois para os próprios filhos. Eu transmiti para
minha filha, involuntariamente, uma mesma condição de precariedade
(BRASIL, 2014, p. 428; Volume I, Tomo I, Capítulo 10).

Merece atenção, ainda, o caso específico de mulheres que foram presas, sequestradas
ou atingidas de outras formas pela repressão enquanto estavam grávidas. Dos seis casos
expostos no capítulo, três resultaram em aborto (além de dois casos de esterilidade de mulheres
submetidas à tortura, em período seguido a dar à luz). Nesses episódios, fica evidente o caráter
de via de mão dupla consequente do ataque à figura materna, ocasionando perda de fetos ou
partos em cárcere, marcados por legados traumáticos às mães e às crianças.
Para além do caso de César Teles, nenhum outro episódio de uso de filhas e filhos para
atingirem a figura paterna foi citado. O caso referido, tampouco caracteriza-se pela afetação
exclusiva ao pai que, na verdade, fora preso nas mesmas circunstâncias que a mãe do casal de
filhos. É ela, a mesma Amelinha, autora da Introdução de Infância Roubada, que presta seu
relato sobre como Janaína e Edson, com respectivamente cinco e quatro anos, foram levados
ao DOI-CODI e presenciaram ela e o marido em situação degradante após a tortura. O fato de
não haver abordagem, pela CNV, de casos de tortura psicológica contra homens militantes a
partir do uso de filhas e filhos não significa, contudo, que tais casos não existiram. Todavia, é
possível inferir que haja ou um menor volume de casos ou menor expressão de relatos desse
tipo. A imprecisão e subjetividade dos relatos, a propósito, deve ser centro de reflexões mais
detalhadas. Por ora, cabe evocar Elizabeth Jelin para pensar a reprodução dos papéis de gênero
também como elemento fundamental na construção das narrativas de personagens femininos e
masculinos. Segundo a autora, as mulheres se apropriam mais comumente das memórias
chamadas “habituais”, características das atividades cotidianas. Isso se dá, porque as mulheres
“tienden a estar a cargo de tareas ‘habituales’ (¿Qué hay de más habitual que limpiar, lavar,
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cocinar y cuidar a los demás?)” (JELIN, 2011, p. 207) enquanto os homens dedicam-se
sobretudo às atividades da esfera pública, recorrentemente mais memoráveis103.
Se há, contudo, a lacuna em relação ao relato dos pais presos e perseguidos, há também,
em contrapartida, alguns depoimentos de filhas e filhos que descreveram como foram afetados
pela repressão destinada aos pais. No caso da família Lucena, por exemplo, Ângela e Adilson
sofreram o trauma de testemunhar o assassinato do pai a balas, na casa onde a família vivia. Já
Marília Benevenuto Chidichimo narrou como as perseguições ao pai, liderança do Partido
Comunista Brasileiro, no Rio Grande do Sul, após retorno ao Brasil, afetou de forma definitiva
toda célula familiar:

Nós fomos traídos. Logo que chegamos, recomeçaram as perseguições e as
prisões e todo o terror que isso implica nos filhos pequenos e na mulher
despreparada para enfrentar essa luta. Nossa infância ainda não teria uma
trégua da violência e do abuso que a permeara até o seu final, atravessando a
adolescência e, como não poderia ser diferente, repercutindo indelével na vida
adulta. Repercutindo, principalmente, onde mais se exige a troca, no convívio
diário e na confiança em pessoas da sociedade. A vida estudantil e profissional
(BRASIL, 2014, p. 426).

A narrativa de Marília demonstra como a perseguição do pai desestruturou todo o seio
familiar, coletiva e individualmente. A menção à esposa como “mulher despreparada para
enfrentar essa luta” é ilustrativa de como a opção política do homem, provável figura “chefe da
família”, desencadeou consequências para todos os membros daquela célula – mesmo aqueles
que não tinham posição política –, incluindo filhas e filhos.
Ao deparar-se com o décimo capítulo, percebe-se inevitavelmente modelos de homem,
mulher, criança e adolescentes. Porém, esses perfis, como foi possível constatar, não são
trabalhados de forma genérica. Há um repertório possível do quais são os homens, mulheres e
menores considerados pelo capítulo. É interessante notar que o texto, mesmo sem mencionar
diretamente, inclui todas as personagens na lógica heteronormativa binária, já que os temas
ligados à sexualidade apenas serão tratados no segundo volume do relatório. Em contrapartida,
o texto que contempla os perfis homossexuais não estabelece nenhum elo entre esses e os
movimentos de esquerda; pelo contrário, aborda-se uma repressão à moral e não à experiência
política dos sujeitos perseguidos.
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No livro Infância Roubada, por exemplo, Amelinha chama a atenção para o desempenho das mulheres em
atividades de destaque na guerrilha, o que causava espanto da repressão, que não esperava perceber figuras
femininas deslocadas de seus papéis sociais ligado às atividades privadas.
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2.3.2. “Ditadura e homossexualidades”: análise do capítulo

Parte do segundo volume, caracterizado pela confluência de Textos temáticos, o sétimo
texto “Ditadura e homossexualidades” divide espaço com outras oito produções: 1) “Violações
de direitos humanos no meio militar”, 2) “Violações de direitos humanos de trabalhadores”, 3)
“Violações de direitos humanos de camponeses”, 4) “Violações de direitos humanos nas igrejas
cristãs”, 5) “Violações de direitos humanos dos povos indígenas”, 6) “Violações de direitos
humanos nas universidades”, 8) “Civis que colaboraram com a ditadura” e 9) “A resistência da
sociedade civil às graves violações de direitos humanos”. É possível observar, pelo sumário,
que o texto em questão destaca-se pela ausência, em seu título, da recorrente expressão no
relatório “graves violações de direitos humanos”. É necessário retomar que, como já foi
exposto, o segundo volume teoricamente não mantém a centralidade de suas discussões a
respeito das graves violações, mas abarca temas e situações em que “outras violações de direitos
humanos” foram conferidas (BRASIL, 2014, p. 38). Nesse caso, adensam-se casos que não
condizem com o perfil de pessoas (vítimas) apresentado no Volume I: formado, sobretudo, por
homens militantes de esquerda.
Ainda que a questão da sexualidade não estivesse explicitamente declarada, é possível
perceber que impera uma tendência em classificar um perfil para as vítimas apresentadas no
primeiro volume, como homens heterossexuais ou, em alguns momentos específicos –
especialmente no décimo capítulo (tratado acima) -, mulheres militantes, também
heterossexuais. Em resumo, a sexualidade não é uma questão a ser considerada entre os
capítulos do Volume I. Nesse sentido, o texto sete do segundo volume representa uma conquista
de espaço para que o tema não passasse ao largo das discussões possíveis de serem enfrentadas
no Relatório Final. É interessante notar que o assunto sexualidade e, mais precisamente, a
questão das violências e perseguições, especificamente experienciadas por esse grupo, não
fazem parte do repertório comum construído pelas comissões da verdade, o que faz sua presença
no relatório brasileiro uma novidade.
Antes de se debruçar sobre as reflexões expostas nos textos, contudo, é necessário
entender em qual contexto o mesmo foi redigido. Pontualmente diferente dos capítulos surgidos
a partir do acúmulo de pesquisa de grupos de trabalho específicos, em Ditadura e
homossexualidades, o resultado apresentado condiz principalmente com o acúmulo prévio de
pesquisas abarcadas pelos anos de estudos do Professor James Green e do pesquisador Renan
Quinalha. A diferença mencionada entre o processo e autoria desse texto para os demais não se
relaciona apenas aos capítulos do primeiro volume, formulados por grupos de trabalho
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compostos por pesquisadoras e pesquisadores formalmente contratadas(os) para o exercício da
investigação, mas também diferencia-se de outros textos do segundo volume, tal qual o
“Violações de direitos humanos de camponeses”, o qual foi escrito a partir de pesquisas
desenvolvidas por dezenas de pessoas, ligadas a universidades ou movimentos e instituições
relacionadas à história do campesinato no Brasil, como é possível observar pela própria autoria
descrita na primeira nota de rodapé do texto. É necessário evidenciar que, ainda no
doutoramento, o hoje professor universitário, Green já pesquisava sobre a temática,
apresentando um trabalho acerca da relação entre carnaval e homossexualidade, já no ano de
1996. O envolvimento do americanista com o Brasil, porém, antecede seus estudos de
doutorado, já que, ainda na década de 1970, Green participou de movimentos políticos,
momento em que já levantava as questões relacionadas ao diálogo entre a homossexualidade e
a repressão, segundo seu relato em entrevista exclusiva para esta pesquisa.
Seu ingresso na Comissão Nacional, no entanto, não se deu por um convite formal em
consideração a seu trabalho intelectual e sua experiência pessoal acerca da violência e dos
direitos da comunidade LGBT, mas sim a partir de sua preocupação em fazer seu tema de estudo
representativo dentro do repertório considerado pela comissão. Foi através de sua relação com
o Professor Paulo Sérgio Pinheiro, um dos comissionados da CNV, que Green foi convidado
para um encontro informal com outros comissionados, ocasião em que sugeriu a incorporação
de gays e lésbicas como alvos da repressão. Nessa conversa informal com comissionados da
CNV, James Green relatou que foi questionado sobre suas expectativas a respeito da atuação
da comissão. Sua resposta revelou que esperava mais que a localização de pessoas
desaparecidas, ainda que esse fosse um ponto central assumido pela comissão: “[...] eu acho
que a ditadura não era somente os desaparecidos e a luta armada [...]. O regime militar reprimia
muitos setores sociais e abafava possibilidades de surgimento de novos movimentos sociais”
(GREEN, 2016). Por essa perspectiva, o pesquisador colocou em evidência a necessidade de
incorporar mais personagens entre os grupos de reprimidos, “principalmente gays e lésbicas,
mulheres e negros” e se dispôs a auxiliar nas pesquisas sobre gays e lésbicas.
A ideia foi aceita com entusiasmo pelo grupo e, a convite de Green, Renan Quinalha
somou-se à tarefa. Diferente da trajetória do professor, o currículo de Quinalha não apresenta
nenhum trabalho sobre sexualidade antes do ano de 2014 – ano da publicação do relatório final
da CNV. Seu doutorado, defendido no ano de 2017, no entanto, trata sobre a “política sexual
da ditadura brasileira” e é notório que, a partir de 2014, muitos trabalhos envolvendo a temática
da sexualidade começaram a compor seu repertório. Para além de suas produções acadêmicas,
Quinalha já apresentava na época dos trabalhos uma relação íntima com movimentos sociais
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por verdade, memória e justiça, conforme sua própria declaração em entrevista cedida à
pesquisa. Não é sem motivos, portanto, que o pesquisador também já integrava a Comissão
Estadual paulista.
A identidade militante de ambos os pesquisadores que assinam o capítulo foi
determinante para pautar o processo, incluindo a opção de ambos em organizar e publicar o
livro Ditadura e homossexualidades. Repressão, resistência e a busca da verdade (2014). Não
coincidentemente, a obra tem 11 capítulos que abordam questões ligadas à relação entre
sexualidade e ditadura, apresenta o mesmo título do capítulo da CNV e foi lançado antes mesmo
de o relatório vir a público. A data do lançamento, anterior à finalização do relatório final,
tampouco, tratou-se de uma coincidência: pela entrevista com Green, evidencia-se que a
desconfiança sobre a possibilidade de não publicação do texto no relatório, a finalização e
publicação do livro operou uma pressão para que o assunto não fosse ignorado pela CNV, o
que aparentemente funcionou.
Na redação do capítulo percebe-se que o texto não se inicia com uma epígrafe, ao
contrário dos capítulos do volume anterior, que são sempre inaugurados com o excerto de um
depoimento de vítima ou possível algoz cedido à CNV. Nesse caso, o início do texto sinaliza
apenas a autoria do mesmo e segue para uma breve introdução comprometida a evidenciar
alguns traços da relação brasileira com a homossexualidade. Para tanto, revisitando os anos que
antecederam a ditadura, os autores expõem que havia uma coexistência relativamente
harmônica entre a discriminação e a tolerância em relação à homossexualidade: se, por um lado,
ainda imperavam “valores tradicionais” para desqualificação e desvalorização da
homossexualidade, por outro, havia paralelamente locais específicos para a ‘manifestação’ da
homossexualidade, por exemplo, em bailes de carnaval. O que, de fato, denotaria uma mudança
a partir do golpe de 1964 foi a incorporação de uma lógica moral à repressão de Estado. Além
da “notória permissividade para a prática de graves violações de direitos humanos de pessoas
LGBT” (BRASIL, 2014, p. 300; Volume II, Capítulo 7), a ditadura também contribuiu para o
atraso do desenvolvimento de uma onda de organizações políticas pró-direitos LGBT, como
vinha surgindo em outros pontos do globo.
No primeiro tópico do texto, “Discurso homofóbico da ditadura: homossexualidade,
ideologia e ‘subversão’ no regime militar”, fica evidente que para manter isso que
denominamos “lógica moral” foi preciso associar homossexualidade à subversão, justificando,
portanto, uma conduta repressora direcionada ao grupo de gays, lésbicas e travestis:
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As ideias que relacionavam a homossexualidade à subversão tanto
influenciavam os participantes dos cursos da Escola Superior de Guerra, um
centro ideológico fundamental para o regime militar, quanto informavam a
linha política das agências de repressão, desde o Sistema Nacional de
Informações (SNI), Destacamento Operações Internas (DOI) – Centro de
Operações e Defesa Interna (CODI) e Delegacia de Ordem Política e Social
(DOPS), passando também pelas divisões de censura de televisão, teatro,
filmes e imprensa (BRASIL, 2014, p. 302).

No início dos anos 1970 as teorias, já bem concatenadas pela repressão, a respeito da
homossexualidade, foram ainda mais aprimoradas: “Agentes do SNI e da Polícia Federal
incluíam nos seus relatórios sobre subversão detalhes sobre pessoas que relacionavam
diretamente o comportamento sexual com o perigo que representavam ao Estado” (BRASIL,
2014, p. 302).
Com discursos voltados à opressão da homossexualidade, o item A dedica-se sobretudo,
portanto, a exemplificar como os diferentes órgãos que ampararam a ditadura estiveram a
serviço da repressão de componentes do grupo LGBT, alicerçados em uma lógica moralista.
Por isso, vê-se na seção um trabalho detalhado de análise documental a partir das fontes
construídas pelos órgãos da repressão que se referiram a essa lógica moral que execrou a
homossexualidade: a Escola Superior de Guerra (ESG), Centro de Informações do Exército
(CIEX), Divisão de Censura e Diversões Públicas (DCDP), Delegacia de Ordem Política e
Social (DOPS), Sistema Nacional de Informações (SNI) e Destacamento Operações Internas
(DOI) – Centro de Operações e Defesa Interna (CODI).
Já no item B, “Discriminação e direito ao trabalho”, o foco volta-se principalmente ao
mercado de trabalho e às estratégias para colocar obstáculos para inserção de pessoas LGBT no
trabalho. A seção cita a criação da Comissão de Investigação Sumária, dedicada a apontar
autores de comportamentos moralmente reprováveis, entre os quais ‘homossexualismo’, o que
reforça ainda mais o comprometimento do Estado em repreender as sexualidades que
desviassem do padrão heterossexual, associando-a a comportamentos imorais. Além da citação
a casos específicos, investigados pela comissão, o texto também denuncia a demissão de
diversos diplomatas enquadrados entre tais comportamentos ‘desviantes’.
Em “Censura”, os autores mostram como tal lógica estava capilarizada em diferentes
pilares mantenedores do Estado de exceção. Com uma lógica bem estruturada para reprimir
qualquer representação relativa à homossexualidade, a censura operou limites a peças de teatro,
obras literárias, músicas, filmes, entre outras manifestações artísticas. Nesse sentido, sobretudo,
a televisão foi afetada pelo: “Código Brasileiro de Telecomunicações e a Lei de Imprensa [...]
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bem como a Lei de Segurança Nacional, de 1969”, que se amparavam em “instrumentos
formais e legais para controlar o acesso à informação e as possibilidades de moldar o conteúdo
de programação dentro dos estreitos parâmetros ideológicos do regime” (BRASIL, 2014, p.
305). O texto evidencia, ainda, que toda essa estrutura para a censura moral encontrou um firme
alicerce na sociedade católica conservadora brasileira.
A repressão à comunidade LGBT durante a ditadura, no entanto, não atuou apenas nos
campos simbólicos, das representações, ou das pressões indiretas, mas também operou com
violência direcionada a esse grupo. Essa questão fica nítida no penúltimo item do capítulo,
“Violências do Estado ditatorial contra os segmentos LGBT”, dedicada principalmente a
abordar a violência empreitada pela Polícia paulista em suas estratégias explícitas para opressão
de gays, lésbicas, bissexuais e transexuais. A seção se utiliza de mídias impressas para
investigar esse tipo de repressão e inclui no escopo de pesquisa tanto jornais conservadores,
quanto mídias alternativas, produzidas por pessoas LGBT. A atenção, contudo, fica bastante
restrita à realidade de São Paulo, o que causa certo estranhamento, uma vez que o relatório
dedica-se ao panorama nacional.
No fechamento do texto, outro item que foge à regra geral dos capítulos. Parte de um
texto autoral, o último tópico oferece “Recomendações” a respeito do tema: oferece sete
sugestões ao Estado brasileiro que vão desde o incentivo a medidas simbólicas até decisões
mais voltadas à ação direta do Estado, como a “criminalização da homolesbofobia”, entre outros
(BRASIL, 2014, p. 310). Após 12 páginas de texto, segue uma bibliografia composta por obras
acadêmicas, o que, unida ao fato de que as pesquisas que deram base para o capítulo já
advinham de trabalhos anteriormente realizados pelos autores – em especial, por James Green
–, reforça a noção de que o texto aproxima-se sobremaneira da escrita acadêmica, com caráter
mais reflexivo a respeito do processo histórico da relação entre ditadura e homossexualidade
que denunciativo.

2.3.2.1. O significado da sexualidade e da homossexualidade no interior do relatório da
CNV

Como já foi possível perceber, na totalidade do relatório final, a homossexualidade não
é abordada em nenhum momento, exceto no texto “Ditadura e homossexualidades”. Fica nítido
que se trata quase de uma concessão do Estado para que grupos que não coincidem com o perfil
de homem-heterossexual-branco-urbano sejam contemplados dentro do documento. Por outro
lado, ainda que haja esse caráter concessivo, é importante ressaltar que a abordagem ao tema
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sexualidade no interior de um informe de comissão da verdade é uma exclusividade do processo
brasileiro até o momento. Não é sem motivos, portanto, que após a contemplação desse tema
dentro do relatório da CNV, outras duas comissões estaduais também incorporassem o assunto
ao seu escopo de pesquisa: a paulista, que contou com um capítulo temático escrito pelo
pesquisador Renan Quinalha, e a carioca, que também teve um capítulo específico sobre o
assunto, assinado conjuntamente pelos mesmos pesquisadores que escreveram o texto para a
CNV.

2.3.3. Análise das recomendações
A quinta parte do primeiro volume do relatório, “Conclusões e recomendações”,
configura um tópico essencial, não apenas no informe brasileiro, mas de forma geral costuma
ser a matéria mais aguardada pela sociedade civil, que contou com a existência de comissões
da verdade. Afinal, as conclusões e recomendações caracterizam-se por ser uma consolidação
dos resultados atingidos e definição de quais são as dívidas do Estado relacionadas às violações
de direitos humanos cometidas durante a ditadura. As recomendações, portanto, determinam
quais medidas o Estado deve tomar para romper definitivamente com este passado. Segundo as
palavras expostas no próprio relatório:

Em face desses mandamentos legais, este capítulo final do Volume I do
Relatório da CNV é dedicado justamente à apresentação das principais
conclusões a que chegaram seus integrantes após a atividade de investigação
desenvolvida, bem como das recomendações que se impuseram a partir desse
trabalho (BRASIL, 2014, p. 962).

As 14 páginas do capítulo dividem-se em dois momentos104: o primeiro, dedicado à
exposição de quatro conclusões referentes aos resultados alcançados pela CNV, e, a segunda,
dedicada a apresentar 29 recomendações formuladas e consolidadas a partir de sugestões
emanadas de órgãos públicos, entidades da sociedade e cidadãos, que as encaminharam por
intermédio de formulário” (BRASIL, 2014, p. 964).
De forma objetiva, as conclusões passam pela “Comprovação das graves violações de
direitos humanos” - que pondera que, apesar de a CNV ter se dedicado à pesquisa de crimes
ocorridos entre 1946 e 1988, percebeu uma concentração das violações entre os anos da
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Ao final da dissertação encontra-se uma tabela anexada com os tópicos das recomendações.
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ditadura, 1964 a 1985 -, pela “Comprovação do caráter generalizado e sistemático das graves
violações de direitos humanos” – momento em que refuta a repetida tese das Forças Armadas
de que as violações ocorridas durante a ditadura foram excessos e não parte de uma política de
Estado –, pela “Caracterização de crimes contra humanidade” – reforçando o enquadramento
dos crimes investigados pela CNV dentro da lógica das “normas imperativas internacionais”
(BRASIL, 2014, p. 963; Volume I, Recomendações) – e pela “Persistência do quadro de graves
violações de direitos humanos” – tópico no qual se constata a continuidade das violações nos
dias atuais, atribuindo tal situação a denúncia não adequada e a não responsabilização dos
autores de crimes ocorridos no passado. Como é possível notar, nenhum trecho das
“Conclusões” refere-se à questão de gênero ou a sexualidade de forma pontual. Por outro lado,
faz-se necessário apontar para a consideração desses assuntos, principalmente da violência de
gênero, diluída nos entendimentos quanto à reprovação da tortura, afinal, ao longo do relatório
evidencia-se que tal conduta pode ser entendida dentro do que se caracteriza como tortura.
Já a segunda parte do capítulo, dedicada às “Recomendações”, divide-se em três grandes
blocos: o primeiro, chamado de “Medidas Institucionais” e caracterizado por sugerir às Forças
Armadas especificamente e ao Estado, de forma geral, ações que devem ser adotadas no sentido
de reparar os crimes cometidos ou romper com o passado de violações; o segundo bloco intitulase “Reformas constitucionais e legais”, mais voltado a propostas de transformações legais na
estrutura organizacional do país; e, por fim, o bloco de “Medidas de seguimento das ações da
CNV”, que objetiva que o acúmulo de pesquisa proporcionado pela comissão não se perca após
o fim de seu mandato. Entre esses três blocos que adensam 29 recomendações, chama a atenção
não haver menção direta à categoria gênero ou ao direito específico da mulher. Esse segundo é
apenas citado, de forma nada específica, no item 12, referente à “Dignificação do sistema
prisional e do tratamento dado ao preso” ao reprovar os “procedimentos vexatórios e
humilhantes pelos quais passam crianças, idosos, mulheres e homens ao visitarem seus
familiares encarcerados” (BRASIL, 2014, p. 969; Volume I, Recomendações).
Ainda que a ausência do tratamento dado ao tema seja evidente entre todas as
recomendações, é especialmente alarmante a lacuna acerca do gênero no tópico 19, referente
ao “Aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação das figuras penais
correspondentes aos crimes contra a humanidade e ao crime de desaparecimento forçado”, no
qual poderia constar a sugestão para o aperfeiçoamento da legislação nacional no que se refere
especificamente às “violações de gênero” ou crimes sexuais. Torna-se, então, questionável a
ausência de crimes sexuais e de gênero dentro dessa lógica, já que, como se viu no primeiro
capítulo, trata-se de uma percepção ainda quase exclusivamente vinculada ao entendimento
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sobre a violência doméstica e familiar, sem abrangência ou consideração à violência do Estado
direcionada às mulheres ou ainda usando a percepção de gênero para aperfeiçoar suas ações
violentas.
Merece destaque, entre as recomendações, o item número 23, referente à “Supressão na
legislação, de referências discriminatórias das homossexualidades”. Ainda que a questão da
sexualidade tenha se restringido ao texto do segundo volume e, portanto, com uma centralidade
secundária, o assunto figura entre as questões expostas nas recomendações. É importante não
perder de vista que o próprio texto “Ditadura e sexualidades” já apresenta um tópico
“Recomendações” em suas conclusões. Já a questão de gênero e mesmo o tema mais objetivo
sobre direitos das mulheres ficam totalmente ausentes da sugestão.

2.4. Considerações finais do capítulo

Neste capítulo, foi possível percorrer a história do estabelecimento da CNV, algumas
das tensões políticas que caracterizaram seu mandato, assim como os percalços e as conquistas
que demarcaram a incorporação e a efetivação de pesquisas levando em conta a questão de
gênero. Para isso, foi essencial problematizar o lapso temporal imposto ao contexto brasileiro:
afinal, de onde e para onde105 estamos caminhando nessa longa transição e como esse caminho
tem facilitado ou dificultado a atenção dada às violências de gênero? A resposta a um
questionamento dessa dimensão certamente exigiria um trabalho exaustivo e exclusivo, porém,
é possível pensar em quais foram as consequências desse longo período que marcou o fim da
ditadura até a implementação da comissão. Essa distância revelou algumas tendências: 1) a não
apropriação e apatia da sociedade civil sobre as pautas relacionadas aos direitos humanos,
inclusive e especialmente às violações de gênero, ainda muito distantes da sociedade em geral;
2) a falta de políticas de Estado para apreciação e justiça, frente aos diferentes tipos de crimes
cometidos pelo Estado em seu período de exceção, incluindo os crimes sexuais e as violações
de gênero; 3) a continuidade e fortalecimento de violências existentes desde a época em que a
ditadura vigorava, incluindo nesse bojo as de gênero. É possível perceber, portanto, que as
violações marcadas pelas tintas do gênero estão, na realidade, consonantes com o quadro geral
de violências praticadas. Por outro lado, o fato de a escuta e atenção a esse tipo de denúncia ter
se dado apenas mais recentemente marca esse tipo de violação ainda como um tabu e, por que
não, como um tema ainda distante do debate geral e difícil de ser confrontado.
O questionamento sobre ‘desde onde’ queremos sair e ‘onde’ queremos chegar está presente no livro já citado
de Renan Quinalha e faz menção ao caminho que caracteriza a justiça de transição.
105
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Não seria adequado resumir esse lapso temporal a uma lacuna apenas. Na contramão da
apatia estatal frente às demandas por memória, verdade e justiça, os movimentos sociais
articulados por esta tríade protagonizaram ações em prol de suas reivindicações e estiveram
empenhados a aproximar essa pauta de toda a sociedade. Esse protagonismo, no entanto, não
se resume aos preâmbulos do estabelecimento da comissão, mas adentram o período de trabalho
da CNV, estipulando parcerias e tecendo críticas a mesma. Por essa lógica, é viável prever a
influência desses movimentos também na definição do repertório de temas que seriam
abordados pela comissão: o gênero, nesse sentido, ainda que não tenha sido incorporado como
resposta direta às reivindicações dos movimentos, decerto foi adicionado ao rol de temas por
influência e encorajamento desses setores, que, assim, colaboraram para viabilização das
pesquisas nessa área. Prova disso é a apropriação do tema nas comissões estaduais – assunto
debatido na próxima seção – e a participação direta de militantes feministas e ligadas à pauta
por memória, verdade e justiça no andamento da pesquisa, bem como a presença de Maria
Amélia de Almeida Teles. Se não é possível afirmar que a ideia de tratar o assunto nasceu pela
sugestão dessas pessoas, é, por outro lado, possível perceber a aproximação e a apropriação
entre essas e o tema.
Nesta seção também tentou-se debruçar sobre os resultados dos trabalhos de
investigação apresentados pela CNV em seu relatório. De forma estrutural, é admissível afirmar
que a constituição de um grupo de trabalho exclusivamente dedicado a pesquisar as violações,
a partir das lentes do gênero, foi eficaz para que se iniciasse uma reflexão nacional a respeito
do tema, até então restrita à descrição de casos. Ainda que seja difícil checar quais documentos
derivaram de uma produção direta do GT mencionado, é factível apontar para um ganho geral
na construção de um rico acervo com testemunhos variados e novas informações a respeito da
temática, que antes era ignorada tanto pelo grande público quanto pelas próprias pessoas que
vivenciaram as violações, sem se darem conta, na ocasião, que estavam sendo vitimadas por
uma violência de tipo específico, e que não eram as únicas a passarem por esse tipo de trauma.
O relatório auxiliou, portanto, a visibilizar o caráter sistemático de tais violações. Outro ganho
inquestionável, exposto no capítulo 10, refere-se à mobilização das denúncias à luz dos
entendimentos oferecidos pelo direito internacional e os marcos dessa área.
No que concerne à contemplação da perseguição à comunidade LGBT, o tema não foi
apenas incluído no seio das pesquisas por reivindicação e, especialmente, sugestão do
acadêmico e militante James Green, mas também representa uma conquista exclusiva brasileira.
Por mais que o texto não tenha sido redigido em consonância com o objetivo central da
comissão e não tenha apontado violações específicas vividas por membros de tal comunidade,
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a iniciativa certamente abriu espaço para uma discussão nova no campo das comissões da
verdade e ampliou o espectro sobre o que se considera violência e perseguição, empunhando a
tese de que a ditadura também operou meios de reprimir e perseguir setores específicos da
sociedade, que não necessariamente possuíam vínculo com nenhuma organização de esquerda,
mas que representavam um perigo moral para o poder instituído e amparado em pilares
conservadores.
Contudo, se tanto o décimo capítulo do primeiro volume quanto o texto sobre
homossexualidades do segundo volume representam ganhos representativos no debate sobre
gênero e sexualidade no interior do informe, é difícil afirmar que o relatório, como um todo,
cumpriu o compromisso outrora estabelecido por Paulo Sérgio Pinheiro em incorporar as lentes
de gênero para análise das violações de direitos humanos de forma transversal. Como se viu
nesta seção, ainda que os termos ‘violência sexual’ e ‘violência de gênero’ ou apenas ‘sexual’
e ‘gênero’ não sejam exclusividade do décimo capítulo, não é possível afirmar que tais questões
sejam levadas à baila nas demais discussões, permanecendo praticamente restritas ao texto
derivado dos trabalhos do GT de gênero.
Essa dinâmica não é surpreendente. Como política de Estado, a Comissão Nacional da
Verdade foi instaurada respeitando as prerrogativas do Direito Internacional e, portanto,
apresentou uma consonância direta com as expectativas e tradições impostas por esse. Nesse
aspecto, vale ressaltar que:

Historicamente, o direito internacional se organizou como um campo
fortemente masculino e masculinizado, pautado na exclusão sistemática das
mulheres dos espaços de tomada de decisão. Hagay-Frey aponta que essa
exclusão tem raízes na própria estrutura do direito internacional, focada em
Estados e organizações, aparatos nos quais as mulheres estão, em regra,
ausentes das posições de poder. Soma-se a isso a pretensão de neutralidade e
universalidade ostentada pelo direito internacional, que ignora como as
normas impactam de formas distintas sobre homens e mulheres (Hagay-Frey,
2011, p. 12 Apud CARVALHO, 2016, p. 50)

No caso da comissão brasileira não foi diferente: como já dito, a espinha dorsal da CNV
foi formada por sete integrantes, dos quais cinco eram homens. Porém, para além da estrutura
organizativa, é possível perceber que os processos de inserção de pautas no interior das
pesquisas pôde contar com outros sujeitos, que embora nem sempre estivessem em destaque,
certamente atuaram no sentido de ampliar o espectro dos temas a serem investigados. Essa
lógica vale não apenas quando se pensa na estrutura de pesquisa da CNV, formada por um
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universo total de 111 pesquisadores entre os quais 59 eram mulheres106, mas também na própria
história da viabilização das pesquisas sobre violações de direitos humanos atravessadas pelo
gênero, que deu origem tanto ao capítulo 10 quanto ao texto autoral de Green e Quinalha.
Nesse sentido, ainda que a questão de gênero não tenha passado ao largo das discussões
propostas pelo relatório da CNV, não é possível afirmar que tenha sido incorporada como lentes
para análise de diferentes tipos de crime. Tanto pela estrutura assumida pela comissão quanto
pelos resultados apresentados no relatório, fica a impressão de que o compromisso com a pauta
“gênero” restringiu-se a espaços específicos, nos quais os sujeitos não condizentes com o perfil
dominante tratado pelo material: homem-branco-militante de esquerda-hetero. O lapso
temporal que separa, portanto, o fim da ditadura do início dos trabalhos da comissão tornou
quase inevitável a discussão das questões de gênero, já presentes nos informes de outros países
e inseridas de forma definitiva no campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, por
meio de documentos e tribunais. A inserção inexorável do tema também se deu por sua
capilaridade junto aos movimentos sociais, não apenas aqueles ligados à demanda por memória,
verdade e justiça, mas também os próprios movimentos de mulheres e o movimento feminista.
Apesar do avanço, todavia, a incorporação do tema ainda se mostrou bastante tímida e pontual,
apresentando nítidos limites em relação ao seu potencial mobilizador como uma violência
estrutural que perpassa ações violentas ligadas de forma direta ou indireta à repressão por
gênero e sexualidade.
Os limites e os avanços conquistados pela presença do gênero no relatório mostram que
ainda é necessário incluir na discussão sobre a justiça de transição à brasileira a questão. Mais
do que pensar de maneira genérica sobre o ponto de partida e o ponto de chegada da nossa
transição, é necessário contemplar no caminho entre esses pontos as variáveis que marcaram a
realidade brasileira e que fizeram da nossa transição um processo exclusivo. Nessa lacuna, entre
Os profissionais de pesquisa que atuaram na CNV dividiam-se entre “Pesquisadores sênior” (cargo ocupado
apenas por quem possuía nível mínimo de doutoramento), “pesquisadores” (nível mínimo de mestrado) e
“pesquisadores juniores” (nível mínimo de graduação). Além dessas três modalidades consta, ainda,
“pesquisadores da UFMG” – ligados à Universidade de Minas Gerais com diferentes níveis de formação. O
número total de pesquisadores, 111, não contempla estagiários – que conformaram um total de 29 estudantes, dos
quais 17 eram mulheres. Também é interessante perceber que, entre profissionais que atuaram na CNV em
diferentes cargos, o número de mulheres cresce à medida que o cargo possui um status mais baixo. Não é sem
motivos, portanto, que os responsáveis por cada área são geralmente homens, mesmo quando o cargo é dominado
majoritariamente por mulheres, como no caso de “arquivo”: entre o universo de 12 profissionais que atuaram nessa
área, 8 eram mulheres e ainda assim o responsável pelo setor era um homem. A lógica se repete quando nos
deparamos com a estrutura fundante da comissão, em que dos três cargos ocupados por uma única pessoa, dois
eram dominados por homens: na secretaria-executiva três pessoas diferentes passaram pelo cargo, todos homens;
o mesmo ocorreu com os dois secretários-adjuntos que ocuparam, cada um à sua vez, o cargo. Apenas a gerênciaexecutiva do relatório foi ocupada por uma mulher, a mesma ao longo de todo o mandato. Vale a pena apontar que
os cargos do secretário-executivo e secretário-adjunto aparecem hierarquicamente como os dois cargos de maior
importância, após os sete comissionados (BRASIL, 2014, p. 976; Volume I; Tomo I; Expediente).
106
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os pontos cabe, portanto, não apenas a questão de gênero, mas também a questão de raça, a
questão rural, a questão indígena – todas essas, alvos de críticas em relação à ausência ou
insuficiência de suas abordagens pela CNV. No que se refere ao gênero, portanto, mais que
concluir sobre o caráter sistemático das práticas de violações sexuais e de gênero, faz-se
necessário ainda debruçar sobre as especificidades dessas violências no Brasil e colocá-las à
luz do Direito Internacional apenas como maneira de incluí-las entre o rol de violações contra
a humanidade.
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CAPÍTULO 3. MUITO ALÉM DE UM DISCURSO DO ESTADO: O GÊNERO NA
REDE DE COMISSÕES DA VERDADE ESTADUAIS BRASILEIRAS

3.1. Nasce a Rede de comissões da verdade brasileiras: nasce um novo elenco de temas

Como se pôde observar nos capítulos anteriores, em dezembro de 2014 a Comissão
Nacional da Verdade tornou público um relatório detalhado sobre os trabalhos desenvolvidos
em mais de dois anos de exercício de seu mandato. Surgiram notórias conquistas, como uma
nova perspectiva para interpretar os crimes, através das lentes do gênero, além de um acervo
documental renovado, com relatos de pessoas atingidas pela violência de Estado. As novidades,
contudo, não nublaram as críticas que foram direcionadas para a comissão desde o ato de sua
instituição, a partir de lei promulgada em 2011. Como foi abordado, as avaliações negativas a
respeito da CNV transitavam entre a nomeação dos comissionados e o sigilo extremo das
investigações, mesmo para familiares de pessoas mortas, desaparecidas ou atingidas pela
ditadura. Tais normativas que estruturaram a comissão foram veementemente desaprovadas
pelos movimentos de familiares por memória, verdade e justiça107.
Deflagrada a insuficiente estrutura montada em torno da composição formal da
CNV, grupos organizados da sociedade civil reuniram-se não apenas para criticar a formação
da comissão, mas também para responderem às questões sensíveis apontadas na estrutura da
mesma, com suas próprias pesquisas. Foi então que, em 10 de fevereiro de 2012 – mesmo ano
em que se iniciaram os trabalhos da CNV –, a Assembleia Legislativa de São Paulo, através de
decisão deliberada por sua mesa diretora, formara a primeira comissão estadual da verdade que
ganhou o nome de Rubens Paiva, em homenagem ao deputado cassado e desaparecido por ação
do Estado repressor (SEIXAS & SOUZA, 2015, p. 351). Era o início de um processo totalmente
inédito: a partir do passo inicial do estado paulista, comissões e comitês pela verdade
começaram a estruturar-se por todo o território nacional108.
Inicialmente, a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva (CEV-SP)
recebeu críticas que, segundo Seixas e Souza, deram-se pelo “inusitado e inesperado fato de
107

É interessante frisar que, findado o trabalho de investigações, outras críticas foram apontadas, como o reduzido
número de pessoas oficialmente consideradas mortas ou desaparecidas em razão da violência da ditadura.
108
Após o exemplo paulista, comissões surgiram no âmbito dos estados, dos municípios, das Ordens de Advogados
do Brasil, assim como em universidades e sindicatos. Algumas originaram-se no seio de instituições oficiais, como
Assembleias Legislativas de estados ou prefeituras de municípios, enquanto outras surgiram de maneira menos
formal, ligadas a movimentos da sociedade civil organizada. Essa variedade de caminhos para a formação de
comissões e comitês acabou por dificultar tanto a pesquisa sobre a existência desses, como por impor obstáculos
para o próprio desenvolvimento das pesquisas e apresentação dos resultados que, muitas vezes, não se concluíram
como o planejado devido a falta de verba para custear o trabalho com pesquisa, por exemplo.
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romper com a tradição de só haver uma comissão” (SEIXAS & SOUZA, 2015, p. 351). Como
foi mostrado na primeira sessão da dissertação, as comissões da verdade por toda a América
Latina apresentaram em comum o fato de serem exclusivas e centralizarem as investigações a
respeito dos crimes cometidos pelo Estado em período de exceção. Nesse sentido, segundo
Seixas e Souza, as desconfianças a respeito do estabelecimento de outra comissão, em âmbito
estadual, apontavam para a possibilidade de a iniciativa resultar em uma “dispersão de
esforços” ou de “fazer sombra” para as denúncias que seriam apresentadas pela Nacional.
Não tardou, porém, que a CNV, em julho de 2012, manifestasse entusiasmo frente à
novidade. Desde a Resolução nº 1, datada de 02 de julho de 2012. A Comissão Nacional já
havia estabelecido critério para a oficialização de parcerias: “Art. 10. A comissão poderá
estabelecer parcerias ou colaborações com órgãos e entidades, públicos, privados, nacionais ou
internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos” (BRASIL, 2012)109.
A novidade, e a consequente avalanche de comissões da verdade de diferentes origens no país
fez surgir a carência por regras básicas para formalização dessas parcerias. Para suprir essa
demanda, em 17 de setembro de 2012, a CNV lançou a Resolução nº 4, publicada em 02 de
outubro do mesmo ano no Diário Oficial da União, exclusivamente para dispor “sobre a
articulação entre os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e demais comissões de
natureza semelhante” (BRASIL, 2012). No documento ficaram explícitos os objetivos da
Comissão Nacional em relação às recém-surgidas comissões:

A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, [...], considerando a
necessidade de aprimorar seus trabalhos e de evitar a superposição
desnecessária de investigações sobre fatos e as circunstâncias dos casos de
graves violações de direitos humanos, e de acordo com o decidido na reunião
colegiada realizada em 17 de setembro de 2012, resolve: Art. 1o A Comissão
Nacional da Verdade promoverá contínua cooperação e intercâmbio de
informações com as Comissões Estaduais ou quaisquer outras comissões de
natureza semelhante, visando a eficácia dos procedimentos investigatórios,
preservadas suas atribuições específicas para a realização dos atos instrutórios
definidos no art. 4º da Lei no 12.528, de 2011. Parágrafo único. A Comissão
Nacional da Verdade, em princípio, não duplicará procedimentos abertos e em
curso no âmbito das Comissões Estaduais da Verdade, ou de quaisquer outras
comissões de natureza semelhante, com as quais tenha celebrado acordo de
cooperação técnica (BRASIL, 2012)110.

Passado o primeiro estranhamento, desenrolou-se um processo crescente de implantação
de comissões da verdade por todo o território brasileiro que ia desde as concebidas pelas
109
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Disponível em: http://www.cnv.gov.br/images/pdf/resolucao_01_020712.pdf. Acesso em julho de 2017.
Disponível em: http://www.cnv.gov.br/images/pdf/resolucao_04_170912.pdf. Acesso em julho de 2017.
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assembleias legislativas dos estados, pelas câmaras de vereadores das prefeituras e chegava às
reitorias de universidades, secretarias dos sindicatos e até a sociedade civil organizada 111 .
Nascia, a partir da Resolução nº 4, a possibilidade de colaboração entre a rede de comissões
que vinha se formando em território nacional. O texto “Parcerias”, publicado no dia 30 de julho
do mesmo ano na página da CNV na web, apontou para a existência, já naquela ocasião, de 80
comissões da verdade divididas entre estaduais, municipais, universitárias e institucionais112.
Em consonância com o objetivo das comissões em auxiliar no levantamento e reflexão
sobre casos de violações em todo o país, como fora apontado por Seixas e Souza, o Relatório
Final da CNV afirmou que:

A instituição da CNV foi acompanhada pela constituição de comissões da
verdade em todo o país. A cooperação e o diálogo com essas comissões da
verdade estaduais, municipais, universitárias, sindicais e de seccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que hoje ultrapassam uma centena,
possibilitou uma ampla mobilização em torno dos temas relacionados à
memória, à verdade e à justiça. A realização conjunta de atividades – como
audiências públicas e diligências a locais em que foram praticadas graves
violações de direitos humanos – dotou a CNV de forte capilaridade, aspecto
essencial em um país de dimensão continental como o Brasil. Com o objetivo
de aprimorar seus trabalhos, e de evitar a superposição desnecessária de
investigações sobre fatos e circunstâncias dos casos de graves violações de
direitos humanos, a CNV editou a resolução nº 4, de 17 de setembro de 2012
– por meio da qual se estabeleceu que, em princípio, não duplicaria
procedimentos abertos e em curso no âmbito das comissões estaduais da
verdade, ou de quaisquer outras comissões de natureza semelhante (BRASIL,
2014, p. 22).

A declaração da CNV foi endossada por Seixas e Souza, ao reforçarem a ideia de que
“a criação de comissões complementares à CNV foi acertada, não tendo sido perturbadora para
os trabalhos da comissão nacional, mas, pelo contrário, a cooperação foi altamente salutar e
necessária” (SEIXAS & SOUZA, 2015, p. 362).
Surgidas principalmente como meio de se contrapor às decisões que causaram o mal
estar de familiares e militantes pró-direitos humanos, as comissões da verdade brasileiras
acabaram organizando uma rede de apoio aos trabalhos que ficaram centralizados na CNV. Por
mais que cada comissão setorial tivesse expectativa de apresentar um relatório, parecia
importante colaborar com a Comissão Nacional para que o relatório final fosse composto pelas
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Em resposta ao reiterado silêncio das instituições oficiais de Estado no âmbito estadual ou municipal de alguns
locais, diversos setores da sociedade civil instauraram seus próprios órgãos para investigação das violações de
direitos humanos de suas regiões. É o que frequentemente recebem o título de comitês.
112
Disponível em http://www.cnv.gov.br/component/content/article/20-parcerias/54-parcerias.html. Acesso em
agosto de 2017.
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especificidades regionais de um país tão vasto e tão recorrentemente voltado para a região
sudeste. Assim, a rede foi eficaz para cumprir com a perspectiva que a CNV lançou sobre a
mesma e dar “capilaridade de ação em um país de dimensões continentais” (SEIXAS &
SOUZA, 2015, p. 347).
Militante pelos direitos humanos, ex-preso político e familiar de um assassinado pela
ditadura, Ivan Seixas – além de autor do artigo “Comissão Nacional da Verdade e a rede de
comissões estaduais, municipais e setoriais: a trajetória do Brasil” (2015) – foi um dos grandes
articuladores da comissão paulista, primeira a aparecer após a criação da CNV. Em entrevista
com o jornalista concedida exclusivamente para esta pesquisa, ele afirma que a ideia de criar a
comissão Rubens Paiva originou-se justamente pela expectativa em pressionar a CNV: “a gente
teve essa coisa de pautar a comissão nacional - porque eles começaram a fazer coisas secretas,
não davam divulgação” (SEIXAS, 2016113. A pressão parece ter funcionado, afinal, depois de
meses trabalhando em sigilo e causando o sentimento de exclusão nos familiares, algumas
pessoas desse círculo foram chamadas para assessorar a Comissão Nacional, entre elas Ivan
Seixas. Mesmo com relativa participação no processo de desenvolvimento da CNV, a rede de
comissões já era uma realidade. Durante a entrevista, Seixas afirmou que não se tratou apenas
de um processo orgânico, mas que também houve um trabalho de alguns militantes para que se
encorajasse a criação de comissões por todo o país a partir de uma articulação política.
A rede estabelecida no entorno da Nacional passou a ter, portanto, duas características.
Originadas com o sentido de contrapor a insuficiente estrutura da CNV, passaram a possuir
papel primordial em realizar os trabalhos que não seriam concretizados pela mesma. Nesse
sentido, assumiram um lugar crítico em relação à Nacional e atuaram como elementos de
pressão para que algumas pautas fossem incluídas na pesquisa. Essa nuance de avaliação
permanente, apropriada pelas comissões da verdade, acabou criando um novo papel para essas:
auxiliar a CNV em seus trabalhos. É importante ressaltar que a própria Comissão Nacional da
Verdade, atenta ao processo de surgimento da rede, resolveu apostar no trabalho em conjunto como foi possível notar na Resolução nº 4 –, ao invés de assumir uma postura de concorrência
com as demais comissões.
No entanto, as comissões que excederam à Nacional não se restringiram à cooperação
com essa. Foram além: em muitos casos, apresentaram-se como representantes mais legítimas
de sua região ou instituição e, por isso mesmo, é possível notar uma composição adotada a
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SEIXAS, Ivan. Depoimento [setembro de 2016]. Entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa.
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partir das demandas locais. Exemplo disso é a comissão criada pelos índios suruí do Pará,
dedicada à investigação de crimes ocorridos durante a ditadura na região do Araguaia 114 .
Embora seja inegável que o surgimento dessa rede tenha contribuído intensamente para
conclusão dos trabalhos da CNV e para que o mesmo fosse mais representativo, há também no
fenômeno uma dimensão de fortalecimento da identidade coletiva de determinados grupos, o
que, como já foi explicitado no próprio Relatório Final, seria difícil de ser contemplado apenas
em um relatório nacional, já que este é um país de “dimensões continentais”. Comprometidas
a cumprir esse papel de representação, não é sem motivos que se verifica diferentes categorias
de análises adotadas pelas diferentes comissões, ao mesmo passo que se nota em suas atividades
não apenas estratégias que reproduzem o modo de trabalho da CNV – como audiências115 e
entrevistas/coleta de depoimentos, visitas técnicas aos locais onde ocorriam as violações ou
consulta aos documentos produzidos pelo Estado repressor –, mas também a opção por
organizar “atos políticos para marcar datas, lembrar episódios importantes de nossa história ou
homenagear vítimas e lutadores contra a ditadura” (SEIXAS & SOUZA, 2015, p. 353).
Uma vez constatado que o compromisso das diferentes organizações que compuseram
e compõem a rede de comissões não se restringia a complementar as investigações da CNV, é
importante ponderar o lapso existente entre as comissões consideradas no Relatório Final como
contribuintes do processo nacional de pesquisa e aquelas que não foram apontadas por terem
surgido após a finalização dos trabalhos ou mesmo por não terem assinado convênio formal
com a Nacional – o que, no entanto, não significa que não tenham contribuído mesmo que de
forma indireta, por exemplo, por meio de outra comissão. Através da listagem apresentada nas
páginas iniciais do Relatório Nacional, é possível acompanhar quais comissões possuíram
acordo técnico de cooperação com a CNV. A partir desse levantamento, apreende-se 29
comissões citadas, divididas entre dez estaduais, seis municipais, seis universitárias, seis por
atividades profissional e a Subcomissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça, da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados.
O universo apontado pela Comissão Nacional, no entanto, possui um déficit
considerável em relação ao levantamento efetuado para a dissertação. É importante ponderar
que, como mencionado, algumas comissões surgiram em período posterior à CNV e outras não

“Índios do Araguaia criam comissão da verdade própria para investigar crimes da ditadura”. Disponível em
noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/11/12/índios-criam-comissao-da-verdade-propria-parainvestigar-crimes-da-ditadura.htm. Acesso em julho de 2016.
115
Em entrevista exclusiva para esta pesquisa, Ivan Seixas afirmou que a iniciativa de realizar audiências públicas
adveio da Comissão Rubens Paiva, em contraposição à atitude sigilosa da CNV.
114
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estabeleceram vínculo formal de cooperação. Com foco voltado para análise das organizações
forjadas no âmbito dos estados e municípios, verificou-se a existência de 24 representantes do
primeiro grupo116 e 19 do segundo, perfazendo em ambos os casos mais que o dobro apontado
pela CNV. Pela dificuldade de verificação do dado, bem como pelo tempo que seria necessário
para análise comprometida, não se considerou as comissões setoriais – seja as universitárias ou
por atividade profissional – nesta pesquisa.
Entre o universo total de 43 comissões ou comitês da verdade foi possível identificar
que apenas quatro comissões – todas estaduais – trataram de alguma maneira a questão de
gênero em seus relatórios. Antes de lançar hipóteses sobre a ausência do tema e mesmo antes
de adentrar a análise desses quatro casos, é necessário ponderar que muitas comissões ainda
não apresentaram o resultado final de suas pesquisas, logo, construída em compasso temporal
simultâneo ao processo histórico, esta dissertação possivelmente mostrará resultados que
precisarão de atualização em curto espaço de tempo. Para um olhar mais detido à questão, faz
sentido mencionar que entre o número total de organizações identificadas apenas 13 possuem
relatório final publicado, das quais oito são municipais e cinco estaduais. A constatação permite
interpretar um dado interessante: em quase 100% dos casos as comissões estaduais que
publicaram relatório apresentam debate de gênero. A tendência, contudo, não se repete entre as
municipais, das quais nenhuma apresentou esse tipo de preocupação (Anexo 3).
Como se viu pelo primeiro capítulo, a incorporação das lentes de gênero para a análise
dos crimes da ditadura não foi uma regra entre as diferentes comissões da verdade estabelecidas
no continente sul-americano. Por outro lado, a “mirada de género” entre essas instituições
investigativas tem sido uma tendência constante, principalmente a partir da década de 1990
(SONDERÉGUER et al, 2011). No caso das comissões setoriais, contudo, a adoção da temática
é bastante variável, já que, como foi visto, elas estabeleceram compromisso mais profundo com
as bases sociais às quais estavam ligadas (sindicatos, universidades, ordem de advogados e
mesmo estados e municípios). Nesse sentido, a preocupação em pesquisar as violações de
gênero corresponderam à presença de sujeitos políticos atentos e sensíveis a essa questão.
Originadas a partir de iniciativas espontâneas, voluntárias e, na maior parte das vezes,
militantes, as comissões estaduais nem sempre oficializaram seus mandatos junto às
assembleias legislativas ou a outros órgãos de poder legislativo ou executivo. Muitos dos
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Entre as representantes estaduais considerou-se tanto as comissões como os comitês. Também é importante
ressaltar que o levantamento aqui realizado contou com o trabalho previamente desenvolvido pela pesquisadora
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projetos desenvolvidos no ensejo do surgimento da CNV, dedicados a investigar e jogar luz
sobre os crimes da ditadura, foram caracterizados pelo voluntarismo e comprometimento
político dos envolvidos, como no caso dos comitês. Todas essas diferentes origens dificultam
sobremaneira a pesquisa detalhada a respeito do surgimento, desenvolvimento dos trabalhos e
entrega dos resultados por cada comissão ou comitê. O trabalho voluntário e militante dessas
organizações também marcou a dificuldade de manutenção das mesmas. Nem todas cumpriram
seus mandatos, assim como nem todas entregaram resultados de pesquisa, já que pereceram
com a ausência de financiamento e, consequentemente, com a falta de profissionais dedicados
exclusivamente à tarefa. É possível que a escassez de verba tenha influenciado, ainda, a falta
de projeção dos projetos e limitado a implementação de eventos que dessem visibilidade às
pesquisas, bem como tivessem auxiliado o aprofundamento das mesmas: como por exemplo na
realização de audiências públicas e privadas, na efetivação de entrevistas, na consulta a acervos
documentais, em diligências a locais de violações, etc. Essas características certamente também
foram responsáveis por delinear os rumos e limites das investigações, possivelmente causando
a eleição de temas mais urgentes que não poderiam passar ao largo dos trabalhos. O gênero,
nesse cenário, nem sempre foi dos assuntos mais priorizados.
Para fins desta pesquisa analisaremos apenas as comissões estaduais, a fim de investigar
aproximações e distanciamentos em relação à concepção de gênero adotada nas pesquisas e
exibida no informe final. Pela apuração possível até o fechamento deste trabalho, apenas as
comissões de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina adotaram a temática em seus
relatórios finais. Devido à dificuldade de apurar quais comissões possuíram a preocupação em
abordar o assunto, voltamos os olhos para os informes finais de todas as comissões que haviam
apresentado seus resultados até o final do ano de 2016. Por essa análise, apenas as quatro
iniciativas citadas haviam lançado mão de trabalhar tal conteúdo, ainda que de distintas
maneiras.
Para refletir sobre os distanciamentos e aproximações entre as quatro diferentes
abordagens de gênero, foram analisados: 1) os processos de estabelecimento das comissões; 2)
o desenvolvimento dos trabalhos; 3) os personagens envolvidos e 4) os resultados apresentados.
A origem de cada comissão pôde ser apurada através da verificação das leis que marcaram a
inauguração de cada projeto: no caso das quatro comissões, ainda que nem todas tenham
possuído uma aparição formal a partir de leis, todas possuíram documentos oficiais que
registraram seu surgimento. Para refletir sobre o desenvolvimento dos trabalhos e a respeito da
interferência das personagens que estiveram ligadas aos projetos, foram realizadas entrevistas
com pelo menos dois representantes de cada comissão: um que ocupava o cargo de direção e
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outro mais relacionado à pesquisa da temática 117 . Ainda para pensar sobre como as
investigações progrediram, foi necessário debruçar-se sobre os documentos gerados a partir do
trabalho de cada comissão e a criação de um acervo derivado dos trabalhos. Por fim, a fonte
central foi verificada: o informe de toda comissão e, em especial, o capítulo ou parte do relatório
especificamente dedicado a trabalhar o tema gênero.
Para além do objetivo nuclear – analisar a abordagem de gênero presente nos relatórios
–, os informes também marcaram o ponto de partida para reflexão de quatro diferentes
experiências. A partir do documento foi possível verificar: 1) quais comissões incorporaram a
reflexão de gênero, 2) quais narrativas/documentos históricos foram usados para composição
das pesquisas, 3) quais personagens estiveram oficialmente envolvidas com o trabalho da
comissão e 4) quais percepções de gênero adotadas por cada iniciativa. Nesta seção
dedicaremos um espaço específico para historicizar os processos de cada comissão,
considerando os quatro pontos expostos acima.

3.2. Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban, Paraná

Afinadas com a ideia de autonomia de ação, cada comissão estadual apresentou os
resultados de seus trabalhos no tempo determinado por ela mesma, de acordo com o período de
vigor de seu mandato, também definido especificamente por cada uma delas. No caso da
Comissão Estadual da Verdade Teresa Urban, do Paraná, 2014 foi o ano de lançamento de seu
relatório, convergente com o momento de divulgação do informe nacional – ambos publicados
em dezembro do citado ano. O alinhamento de tempo de exercício entre a CEV-PR e a CNV,
contudo, não se deu apenas em relação ao relatório. Desde o estabelecimento da comissão
estadual, a proposta de ação da mesma aproximou-se dos parâmetros adotados pela Nacional.
A comissão paranaense iniciou suas atividades a partir de novembro de 2012, através da Lei
Estadual nº 17.362, estabelecida no dia 27 do mesmo mês e ano, no âmbito da Secretaria do
Estado, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU-PR) e comprometida com, segundo a lei:

Ainda que o plano inicial tenha sido entrevistar duas pessoas de cada comissão – uma ligada à pesquisa e
redação relacionada à temática gênero e outra que tenha assumido cargo de direção -, nem sempre foi possível
cumprir tal planejamento. No caso da Comissão Nacional não houve possibilidade de entrevistar nem o
comissionado e nem a consultora responsáveis pelo GT “Gênero e Ditadura”, respectivamente Paulo Sérgio
Pinheiro e Glenda Mezzaroba. Em ambos os casos, houve recusa à concessão de entrevista. No caso paranaense,
apenas o pesquisador Angelo Priori pôde conceder entrevista. Em relação ao restante das entrevistas, consultar a
lista anexa no fim da dissertação.
117
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Art. 2º A Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná tem como
finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos118
praticados no Estado do Paraná no período de 18 de setembro de 1946 a 05 de
outubro de 1988 e contribuir com a Comissão Nacional da Verdade
(PARANÁ, 2012).

Nota-se, a partir do excerto do documento, que a comissão partiu do mesmo
entendimento oferecido pela CNV, comprometendo-se centralmente com a averiguação das
“graves violações de direitos humanos”. Além do objetivo, as comissões também estiveram
alinhadas em relação ao período a ser investigado: “18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de
1988”. A lei expressou, ainda, o caráter de colaboração estabelecido com a CNV: “Art. 5º A
Comissão Estadual da Verdade do Estado do Paraná deverá atender as solicitações da Comissão
Nacional da Verdade e prestar todos os subsídios necessários par ao exame e esclarecimento
das graves violações de direitos humanos” (PARANÁ, 2012).
Reproduzindo a letra da lei nacional, o documento de inauguração da CEV-PR também
foi marcado pela ausência de uma abordagem explícita de qual elenco de temas seria adotado
para o desenvolvimento das pesquisas. Ficou expressa no relatório, contudo, a definição sobre
alguns caminhos de pesquisa, definidos a partir do estabelecimento de Grupos de Trabalho
(GT), estruturação essa também adotada pela CNV. A comissão paranaense estruturou-se em
torno de apenas seis grupos, como foi possível verificar no relatório:

Com o propósito de estruturar os trabalhos para exame e esclarecimento das
graves violações de direitos humanos praticadas no Paraná ou com
paranaenses em outros estados da federação e em outros países, a partir do
golpe civil-militar que se instalou no Brasil em 1964, a Comissão da Verdade
do Paraná dividiu-se em grupos de trabalhos, quais sejam: Ditadura, Sistemas
de Justiça e Repressão; Graves Violações de Direitos Humanos; Operação
Condor; Sindicatos, Partidos Políticos e Ditadura; Segurança Pública e
Militarização; e Violações no Campo e Povos Indígenas (PARANÁ, 2014, p.
19).

Nota-se, pelo excerto, a ausência de um grupo específico para o tratamento do tema
“Ditadura e gênero”, contrariando a organização da comissão nacional.
Ainda que não tenha havido um grupo de trabalho especificamente dedicado a
contemplar pesquisas sobre casos específicos de violência sexual ou de gênero, seria possível
abarcar esse tipo de análise de forma transversal, a partir da inserção de linhas gerais de
pesquisa que visassem inquerir e questionar quaisquer eventos a partir das lentes do gênero. No
já abordado caso da comissão da verdade peruana, registrou-se a presença de consultoras
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especialmente direcionadas a inserir meios de problematizar os casos investigados pela
comissão sob o prisma do gênero. Da mesma maneira, a própria inserção de mais mulheres no
quadro geral de profissionais também seria um fator que poderia facilitar a entrada para essa
perspectiva. A CEV-PR, no entanto, não apresentou profissionais exclusivamente dedicadas ao
tema, como é possível notar por resposta do historiador e Professor da Universidade Estadual
do Maringá (UEM) entrevistado, Angelo Priori, à questão119.
Assim como outras comissões surgidas nos âmbitos dos estados da federação, a
paranaense homenageou, em seu título, uma figura histórica. Entre as experiências de
comissões verificadas neste trabalho, essa foi a única a homenagear uma mulher: Teresa Urban.
Estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e militante da Organização
Revolucionária Marxista Política Operária (POLOP), foi presa e torturada em duas ocasiões,
uma das quais sendo separada de seu casal de filhos pequenos: a caçula ainda em fase de
amamentação. Exilada com a família no Chile, Teresa Urban foi escolhida para dar nome à
comissão paranaense devido à expressividade de sua história pessoal120.
Ainda que tenha lançado mão de nomear a jornalista, a CEV-PR não incorporou em sua
equipe de trabalho um número representativo de mulheres, o que poderia representar a
sensibilização para a inclusão da ótica de gênero nas pesquisas. Pela ficha técnica, nota-se que
a maioria dos cargos foi exercido por homens: na posição de coordenador da comissão, esteve
o professor de Ciências Sociais Pedro Rodolfo Bodê de Moraes; entre os sete membros titulares,
apenas três eram mulheres; e entre os membros suplentes, apenas duas121. No âmbito dos grupos
de trabalho, a paridade de gênero fica mais evidente, com presença de mulheres em todos os
GT, exceto no de Violações no campo e povos indígenas – que é justamente o único, junto ao
tópico de violações contra trabalhadores rurais, a tratar temas relacionados às questões de
gênero. Os dados são simbólicos para que lancemos justificativas possíveis para a ausência de
uma interpretação transversal de gênero a respeito dos casos abarcados no interior do relatório.
Contudo, a constatação de não haver mulheres no grupo que trabalhou a questão coloca em
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Ao ser questionado sobre a existência de pessoas direcionadas especificamente para o trabalho com questões
de gênero no interior da CEV-PR, Priori respondeu que “Acho que não houve alguém destinado para esse trabalho
mais específico”. PRIORI, Anelo. Depoimento [março de 2017]. Entrevista concedida exclusivamente para esta
pesquisa, por e-mail.
120
As informações a respeito da biografia de Teresa Urban foram consultadas no próprio relatório final da CEVPR, que apresentou uma seção específica para o tópico.
121
Membros titulares: Ivete Maria Caribé da Rocha, Luiz Edson Fachin (2013/início de 2014), Márcio Mauri
Kieller Gonçalves, Neide de Azevedo Lima (2013/início de 2014), Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Pedro
Rodolfo Bodê de Moraes, Vera Karam de Chueiri. Membros suplentes: Ângelo Aparecido Priori, Daniel de
Oliveira Godoy Júnior, Eduardo Faria Silva, Heloisa Camara, Norton Nohama, Roberto Elias Salomão, Sílvia
Calciolari.
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cheque o argumento, não fosse o fato de que mais pessoas auxiliaram nas pesquisas, as quais,
contudo, dificilmente seriam identificadas. Segundo Angelo Priori:

Nós contamos com um grupo de pesquisadores que assessoravam a comissão,
bem como com a contribuição de professores de universidades. Depois dos
textos apresentados, organizamos o relatório do GT. Podemos dizer que o
trabalho foi concluído, pelos prazos estabelecidos (PRIORI, 2017).

De maneira geral, é possível apontar para um perfil comum entre os profissionais
envolvidos com a CEV-PR, que foi formada, sobretudo, por acadêmicos e juristas,
comprometidos centralmente com a pauta dos direitos humanos.

O perfil era amplo, pois tínhamos professores universitários, advogados,
promotores públicos e membros do poder judiciário. Mas todas pessoas que,
de uma forma ou outra, estavam e estão envolvidas com a questão dos direitos
humanos. O grupo é muito qualificado e todos se empenharam bastante. Digase de passagem que este trabalho na CEV foi voluntário122 (PRIORI, 2017).

Não é possível afirmar com certeza que a comissão tenha sido formada majoritariamente
por profissionais que já tivessem envolvimento militante com o tema de direitos humanos, com
reivindicações por memória, verdade e justiça ou que tenham ligações pessoais com o assunto
– como familiares de pessoas mortas e desaparecidas políticas ou pessoas que tenham sido
perseguidas. Contudo, ainda assim, pelas afirmações de Priori, fica notório o engajamento do
pessoal responsável pelas pesquisas das quais derivaram o relatório. Assim como em outras
comissões estaduais e setoriais, o trabalho foi desenvolvido sem gratificação financeira. O
trabalho voluntário pode ser percebido como um dos fatores limitantes na evolução das
investigações, pois pode ter impossibilitado audiências – ressalta-se que não houve nenhuma
audiência com tema específico de gênero – e limitado a contratação e convite para que outros
profissionais se envolvessem com o projeto, o que certamente poderia ampliar o espectro das
pesquisas. Sobre esses limites Priori ressaltou, em entrevista:

[...] o trabalho da equipe foi voluntário. Não houve dedicação exclusiva a
CEV. E isso dificultou um pouco esse trabalho de sistematização geral do
relatório. NA CNV, por exemplo, os conselheiros se dedicavam
exclusivamente ao trabalho, com remuneração e tinham um corpo de
assessores também contratados (PRIORI, 2017).
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Para além dos obstáculos, o trabalho centrado em seus temas, por cada GT, rendeu um
robusto relatório com quase 800 páginas, divididas em capítulos que relatam os esforços e
resultados alcançados no âmbito de cada grupo123. Ao observar o informe, é possível inferir que
os grupos trabalharam de forma apartada, autônoma e independente, tanto por não haver
intercâmbio de profissionais quanto pela própria estética de cada capítulo: não há uma
padronização de conteúdo, ao mesmo passo que também não há um mesmo padrão de
linguagem visual, o que contribui para a tese de cada GT construiu de forma individual seu
capítulo e o apresentou como era mais conveniente.

[...] os GTs trabalhavam com autonomia. E depois juntamos. Evidente que
tinha um perfil. Levantar dos dados, ver quem teve seus direitos violados e
quem foram os violadores, se algum membro do Estado ou a mando de algum
órgão do Estado (PRIORI, 2017).

Nesse sentido, é possível inferir também que não houve um comprometimento de todos
os GTs com nenhum objetivo que fosse além do central: investigar casos de violações de
direitos humanos. Pelas palavras de Priori, revela-se que a decisão sobre quais temas seriam
investigados era tomada de modo independente por cada GT. Coordenador do grupo “Violações
no campo e povos indígenas”, o professor declarou: “Nas reuniões gerais discutíamos os
relatórios de todos os grupos, mas as decisões de cada grupo sempre foi no sentido de serem
acatadas na íntegra”. Nesse sentido, o participante do único grupo que contemplou algum tipo
de análise de gênero declarou ainda que “Esta foi uma decisão do GT. Achamos que deveríamos
contemplar a questão de gênero. Outros GTs também discutiram esse tema, embora alguns não
tenha contemplado no relatório” (PRIORI, 2017).
Em todo o relatório, inclusive no capítulo “Graves violações de direitos humanos”,
inexiste uma conceituação e mesmo qualquer menção à “violação de gênero” ou mesmo
“violação sexual” e “violência contra mulher” – categorias que foram adotadas pela CNV. Na
seção, oferece-se apenas uma conceituação geral sobre as violações de forma ampla. Nesse
ínterim, é possível observar que consta entre os crimes lesa-humanidade, conceituados à luz do
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (1998), “escravidão sexual, prostituição
forçada, gravidez forçada, esterilização forçada ou qualquer outra forma de violência sexual ou
de gravidade comparável” (PARANÁ, 2014, p. 26). É interessante perceber que, em oposição
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O documento pode ser percebido nitidamente dividido entre os GTs: cada capítulo corresponde ao trabalho
pontual de um grupo; com exceção dos capítulos dedicados à abordagem das violações no campo e povos
indígenas. Nesse caso, apesar de apenas um GT ser registrado na introdução do relatório, dois capítulos são
apresentados: um dedicado aos casos relativos às violências no campo e outro às violações contra povos indígenas.
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ao enquadramento jurídico explicitado no trecho, não são considerados casos reais de violações
de gênero, ainda que muitas outras sejam tratadas no capítulo I. O texto mantém o foco
totalmente voltado à teoria no que se refere à violência sexual, que se resume à referência ao
Estatuto de Roma.
Em partes, a ausência de um GT dedicado à temática de gênero explica a não existência
de um capítulo especificamente voltado para tratar o assunto, que pode ser visto apenas em duas
seções do informe, ambas inseridas no capítulo “Graves violações de direitos humanos contra
povos indígenas e camponeses”. A primeira, no âmbito das violações contra povos indígenas,
é o tópico “Violência contra mulheres indígenas”; a segunda, no âmbito das violações no
campo, a subseção “Mulheres e a ditadura no oeste do Paraná: violações no campo”124.
No primeiro caso, “Violência contra mulheres indígenas”, consideram-se não apenas a
violência sexual aplicada de forma direcionada às mulheres indígenas, como também o corte
de gênero, existente em diferentes práticas de tortura (PARANÁ, 2014, p. 651):

Em relação a este tema é importante lembrar o que foi dito sobre o uso do
‘tronco’ e da ‘cadeira indígena’, salientado (sic) que houve corte de gênero no
uso da tortura e cárcere privado como relatam antropólogas HELM e
TOMASSINO que realizaram trabalhos de campo em diversas TIs do Paraná
entre as décadas de sessenta e noventa (PARANÁ, 2014, p. 651).

Não são apresentados dados estatísticos que mostrem o impacto do tipo de tortura
direcionado a homens ou mulheres. Pelo que se pode ver no trecho, as informações utilizadas
para composição das pesquisas, que visam entender como o gênero marcou certos tipos de
violência, advém de estudos realizados para outras finalidades e em outras ocasiões. O uso de
uma bibliografia já existente para construção dessas pesquisas, em partes, pode ser explicado
pela falta de verba que financiasse viagens para entrevistas, realizações de oitivas ou
audiências125.
Pela literatura consultada e utilizada para compor o capítulo, ressaltou-se a repressão
moral, um tipo de postura civilizatória, que afligiu as comunidades indígenas. Essa repressão é
também enquadrada no tópico sobre violência contra mulheres. Duas situações foram citadas,
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Apesar de um mesmo GT responsabilizar-se pelas pesquisas sobre violações contra indígenas e contra
camponeses (“GT Violações no campo e povos indígenas”), dois capítulos derivaram-se: “Graves violações de
direitos humanos contra povos indígenas (1946-1988)” e “Graves violações de direitos humanos no campo”.
125
É importante frisar que, embora não sejam usados relatos advindos de audiências e entrevistas no tópico
“Violência contra mulheres indígenas”, duas audiências, segundo Priori, foram essenciais para a reflexão a respeito
do impacto da violência sob os indígenas: “Houve duas audiências que os indígenas tiveram bastante destaque: a
de Cascavel e a de Maringá. No caso dos indígenas convidamos alguns caciques que indicaram os depoimentos”
(PRIORI, 2017).
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nesse sentido: a primeira,tratou-se da proibição de casamento entre um índio com mais de uma
mulher – o que ia contra a cultura daquela comunidade; a segunda situação, tratou-se do uso da
cadeia indígena para castigar separação de casais ou adultério. A primeira informação foi
retirada dos estudos de Helm; enquanto a segunda, da pesquisa de Tomassino (PARANÁ, 2014,
p.651).
A seção dedicada a abordar a violência contra as mulheres indígenas ainda tratou da
situação dos ‘capitães indígenas’, incluídos na lógica da Polícia Indígena. É o único tema do
tópico que usa como fonte um trecho retirado de depoimento prestado durante audiência
pública, para explicar como funcionava o esquema do capitão indígena:
João Maria Tapixi: ‘Existia capitão, capitão dos índios. E esse capitão, assistia,
ouvia, eles fazia o que o chefe do posto mandava [...]. Vinha o capitão e fazia uma
reunião com "nóis" com a comunidade indígena e explicava o que o chefe [do P.I.]
detalhou: “se vocês fizer isso, fizer aquilo, fizer isso, fizer aquilo, vocês vão ser
punidos”. E a lei era a lei e continuava. Chegou um determinado tempo, eu conheci
três capitão, depois passou pra cacique, depois de um determinado tempo, o capitão
chegou e fez uma reunião e falou assim ó: “Eles [funcionários SPI/FUNAI] vão
mandá os não-índios fazer roças dentro da área indígena, beira di rio do [...] nós
vamos fazer a roça pro safrista e ele vai pagar pra nós. [...] não existia cacique.
Existia capitão, capitão dos índios. E esse capitão, assistia, ouvia, eles fazia o que o
chefe do posto mandava.’ (Depoimento, Audiência Pública CEV Maringá Apud
PARANÁ, 2014, p. 652).

O excerto, entretanto, não se comunica diretamente com o tema elencado para a sessão.
Além de não estabelecer nenhuma ligação direta com o assunto central, é curioso que a única
citação direta de depoimento presente no trecho do relatório, dedicado a tratar da ‘violência
contra mulher indígena’, seja um depoimento masculino, de João Maria Tapixi. O trecho
possibilita inferência de que os índios faziam ‘o que o chefe mandava’ como fica explícito.
Obviamente, essa relação de poder impactou também as relações entre capitães e mulheres
indígenas, porém não há nenhuma menção textual a essa inferência, o que torna o excerto
desconexo com o tema.
Ao apresentar a totalidade de crimes ocorridos contra povos indígenas no estado, o
relatório incorporou a tipificação “abuso contra mulheres indígenas”, na terceira tabela,
intitulada “Violações e violadores de direitos humanos”, a qual conta com a especificação da
aldeia/etnia vitimada, assim como a identificação dos violadores e a fonte de onde a informação
foi colhida (PARANÁ, 2014, p. 649-650) – como pode se ver a seguir. A tabela funcionou, de
certa forma, como uma cadeia de comando: ou seja, identificou quem foram os responsáveis e
quais foram os atingidos por determinados crimes. A tipificação “abuso contra a mulheres
indígenas” ocupa dois quadros da tabela, denunciando dois episódios criminais: o primeiro,
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cometido por Wismar Costa Lima contra a etnia Kaigang (PARANÁ, 2014, p. 649); e o
segundo, cometido por Vitor Minas Tonobler Carneiro, contra as etnias Kaigang e Guarani
(PARANÁ, 2014, p. 650). A inclusão dessa tipificação ao rol de crimes contra indígenas não é
esmiuçada: não fica evidente, portanto, qual tipo de abuso sofrido, quais foram as mulheres
atingidas e demais circunstâncias da violência (local, ano, contexto), nem o que se entende
especificamente por “abuso contra mulheres indígenas”. As denúncias repetem a lógica já
exposta acima, sendo retiradas de outros materiais, como o Relatório Figueiredo, por exemplo,
o que indica que a noção do tipo criminal tenha sido retirada de outras publicações.
Figura 1 e 2 – Reprodução do Relatório Final CEV-PR:

Ainda que de forma breve, a opção por marcar violências típicas de gênero no contexto
indígena pode ser vista como êxito do GT, já que mostra uma preocupação com o entendimento
de que essas relações pressupõem a ideia de hierarquização das experiências masculina e
feminina, nas quais as mulheres são reiteradas vezes submetidas a um lugar de submissão ou
têm seus problemas e vivências secundarizados frente à centralidade das questões dos homens.
Nesse sentido, a consideração a esses casos de mulheres, com luz às especificidades desses,
denota um compromisso em evidenciar camadas mais submersas da história das violações
durante a ditadura.
Derivado do mesmo GT, o tópico “Mulheres e a ditadura no oeste do Paraná: violações
no campo”, pertencente a área específica sobre “Violações aos Direitos Humanos no campo”,
também apresentou – como fica explícito em seu título – uma preocupação com a vivência das
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mulheres e as diferenças de interpretação delas sobre as memórias do período. Segundo
palavras expressas no informe:

Os organizadores deste relatório também sentiram a necessidade de fazer uma
abordagem específica sobre a questão de gênero126, pois as mulheres, tanto
quanto os homens, foram participantes do processo histórico, direta ou
indiretamente, apesar de haver ainda poucos documentos históricos sobre essa
temática (PARANÁ, 2014, p. 691).

A afirmação ressaltada evidencia que a adoção das lentes de gênero, nesse caso, esteve
em consonância com a ideia de mostrar a relevância do tema. O trecho também reafirma o
caráter autônomo de cada grupo de trabalho e evidencia a necessidade de agregar as histórias
de mulheres à “história geral”, como se o olhar feminino para o passado e as experiências de
mulheres figurassem, ainda, como um apêndice à história, que ainda é masculina.
O texto aborda casos bastante específicos, não sendo dedicado a uma análise total sobre
a situação das mulheres na ditadura ou mesmo a situação pontual das mulheres camponesas no
oeste paranaense. Ao contrário, o tópico aborda três histórias de vida, divididas em três textos
independentes: como não podia deixar de ser, todas as narrativas são protagonizadas por
mulheres, ainda que nem sempre tais protagonistas sejam autoras dos relatos.
No primeiro deles, “A participação de uma mãe na resistência: Laurentina Antonia
Dornelles”. É através do filho dela, Valdetar Dornelles, que se percorre a pontos da trajetória
de Laurentina, ligados a resistência à ditadura. Registra-se seu “papel acolhedor e fraternal”,
além de sua responsabilidade com a “alimentação dos guerrilheiros”, como “manobras de
resistência” frente à sua situação de esposa de preso e mãe de um dos líderes da Guerrilha de
Três Passos. Não há apontamento a nenhuma violação sofrida por Laurentina, assim como não
há nenhum registro sobre sua vivência política pública. Em descompasso com o compromisso
central estabelecido pelas comissões da verdade, de apurar violações de direitos humanos,
parece haver aqui um compromisso com a memória acima de tudo: “Laurentina não vive mais
e não irá ler seu nome em escritos históricos, mas a sua história permanecerá viva. Isso só é
possível através da memória [...]” (PARANÁ, 2014, p. 37).
Em “Memórias tristes de uma filha: o depoimento de Clarissa Mertz” é possível notar
desde o título que não se trata de uma história de protagonismo político feminino, mas sim dos
efeitos da repressão sobre uma familiar de perseguido político. Nesse caso, a narrativa toda
orbita em torno da história do pai de Clarissa, estendendo-se a toda vivência da família: aparece
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a saudade e a angústia sentidas por ela e a irmã sem, no entanto, haver qualquer protagonismo
centrado em sua figura. O depoimento de Clarissa, prestado em ocasião da audiência pública
realizada pela CEV-PR na cidade de Cascavel, em março de 2014, é replicado na íntegra após
ser precedido por uma breve introdução, que explica o teor da narrativa 127 : “Prestou seu
depoimento falando das perdas que o regime militar impôs a sua família. Com seu olhar
feminino128, declara sua revolta e indignação presentes até hoje” (PARANÁ, 2014, p.721). A
introdução arrisca, ainda, uma análise a respeito da peculiaridade do “olhar feminino” frente a
suas memórias, ao parafrasear a historiadora Michelle Perrot e sua formulação sobre as
diferentes formas de homens e mulheres elaborarem suas memórias: “Elas, mais do que eles,
captam detalhes, constroem significados mais minuciosos diante do ocorrido e formulam
narrativas com uma complexidade maior” (PARANÁ, 2014, p. 721). Em nenhum momento do
texto, entretanto, faz-se a ponderação acerca do lugar social ocupado por Clarissa: trata-se das
memórias de alguém que observou a ditadura a partir da ótica da filha de um perseguido
político, como coadjuvante em um cenário em que o tema principal era a política.
A seção “A dor de lembrar e a coragem em falar: o depoimento de Izabel Fávero” marca
uma diferença crucial em relação às demais histórias abordadas no tópico: trata-se do relato de
uma militante e, mais que isso, de uma vítima de violações – o que enquadra o depoimento no
eixo central de investigação da comissão. O relato também derivou de uma narrativa efetivada
durante audiência pública, a primeira promovida pela CEV-PR, em 27 de julho de 2013, na
cidade de Foz do Iguaçu. No texto do relatório a história de Fávero, assim como as demais,
também aparece precedida por uma introdução. Porém, diferente das outras trajetórias expostas
no tópico, aqui ressalta-se o perfil militante-atingida por violação, sem haver remissão à questão
da memória ou a noções de feminilidade do olhar: o texto trata, portanto, de apresentar Izabel
Fávero como professora e militante da organização VAR-Palmares, ao mesmo passo que expõe
sua experiência como presa política na cidade de Nova Aurora (PR), onde lecionava. O período
em cárcere rendeu agressão física, moral e psicológica, da qual resultou inclusive um aborto.
Entre as descrições das atrocidades vividas e descritas, Izabel Fávero cita o recorrente
uso de títulos desqualificadores, como “puta” ou “vadia”. A escolha por abordar a denúncia da
ex-presa política é emblemática, afinal, as violências citadas por ela alinham-se a grande parte
das narrativas de mulheres presas políticas. Nas alcunhas nota-se o fator machista que visava
deslegitimar a vivência daquela mulher, como um sujeito destoante de seu grupo e do padrão
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que deveria ocupar (COLLING, 1997). Diferente do relatório nacional, o informe da CEV-PR
não se furtou a lançar análises sobre as declarações de Fávero: “A mulher brasileira ainda sofre
com a cultura e mentalidade de uma sociedade que diminui, desvaloriza e desqualifica a figura
feminina” e chega a afirmar categoricamente que os ‘adjetivos’ utilizados por agentes, nesse
sentindo, possuem “cunho machista”129.
Em dois dos três casos explorados para a seção, o compromisso é muito mais voltado à
memória que à denúncia de violações vividas especificamente por mulheres. O conjunto dos
casos explorados no capítulo demonstram que, ainda que tenha havido um comprometimento
com a questão de gênero, não houve material suficiente com denúncias concretas para compor
um capítulo exclusivo sobre as violências desse tipo. Permanecem em destaque, nos relatos, o
sofrimento atravessado por familiares atingidos violentamente pelo Estado repressor e pela
ausência de membros da família, seja por motivos de prisão ou morte/desaparecimento. Ainda
que o caso de Izabel Fávero tenha sido abordado, ficou em evidência o perfil da mulher como
‘mãe-esposa-filha’ de militante político e, portanto, ocupante do espaço privado, sobretudo.
Sem relativizar a dor e sofrimento dessas familiares, o que fica de questionamento é, uma vez
lançada a opção por construir um capítulo sobre a experiência de mulheres no Oeste paranaense
durante a ditadura – e expressando de forma clara no título a questão da violação de direitos
humanos como uma preocupação –, não seria mais esperado que os relatos debruçassem-se
sobre vivências protagonizadas por elas ao invés de relatos em que elas aparecem como apoio
à guerrilha ou como guardiã da memória? Em outras palavras, refletir sobre as “mulheres e
ditadura no Paraná: violações no campo” não faria supor que o texto abordasse as violações
direcionadas a mulheres? O fato expresso pelos próprios membros do GT sobre violações no
campo é que os relatos de mulheres atingidas pela repressão são sobremaneira difíceis de serem
acessados, dada a própria configuração social patriarcal, que dificulta a chegada das histórias
femininas a público.
Historicamente relegadas ao espaço privado, é certo que a vivência das mulheres esteve
alijada da vivência política de forma geral e eis aqui uma ponderação necessária. É fato também
que mesmo não se destacando como líderes dos movimentos políticos – em grande parte dos
casos –, os papeis exercidos à sombra das lideranças também foram essenciais para o
prosseguimento da luta política e, consequentemente, também gerou repressão. Ademais, tais
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papeis eram recorrentemente assumidos por mulheres em um movimento de reforço às
hierarquias de gênero já estabelecidas nos mais diversos setores da sociedade130. Ainda assim,
mesmo optando por não deixar de lado tal experiência, que repetidas vezes encontra-se
submersa entre as experiências masculinas, permanece a dúvida sobre o tratamento dado à
sessão que, além de não estar em acordo com os parâmetros centrais estabelecidos pela
comissão, também não estabelece nenhuma ponte ou problematização sobre esse lugar ocupado
pela maior parte das mulheres abordadas.
Tanto no tópico que versa sobre como a repressão atingiu mulheres indígenas quanto na
seção destinada a abordar casos que relacionassem a vida de mulheres e a ditadura no oeste
paranaense, percebe-se o tratamento das histórias que envolvem mulheres como um apêndice à
história geral, protagonizada e narrada por homens. Em ambos os casos, nota-se também a
preponderância de uma preocupação em incluir mulheres entre os casos abordados sem lançar
problematizações profundas a respeito das relações de gênero.

Não há na historiografia trabalhos específicos sobre essa temática, que trata
das mulheres participantes dos movimentos contra a ditadura no oeste do
Paraná. No entanto, ao participar das audiências públicas, ouvindo os relatos
e refletindo sobre a importância delas, direta ou indiretamente no contexto
geral histórico, seria injusto não abordar a questão de gênero num relatório
com tamanha importância nacional (PARANÁ, 2014, p. 719).

No trecho, o texto faz uso do termo “questão de gênero” sem, no entanto, explicitar qual
entendimento sobre o mesmo. Ainda que fique evidente uma desvantagem das mulheres no
registro histórico - afinal, como explicita o texto, não há produções dedicadas a abordar a
participação das mulheres da região em movimentos de oposição à ditadura –, a seção não se
dedica a expor as relações entre os sexos, mas comprovar que as mulheres participaram desse
evento histórico. A ideia alinha-se ao momento anterior ao surgimento dos questionamentos
dos estudos de gênero, quando o campo de pesquisa era dominado pela História das Mulheres
e possuía a finalidade de dar “destaque e voz às mulheres” (FRANCO, 2015, p. 37).
A autonomia de cada GT para eleição de quais temas seriam registrados em seus
capítulos, assim como o caráter de vinculação entre as comissões estaduais e a realidade de
cada estado, certamente promoveram um cenário propício para uma abordagem diversa sobre
o que se entendia por ‘gênero’. Segundo as palavras de Priori na entrevista, não houve, de fato,
um debate específico acerca da categoria gênero. A inexistência de um debate geral sobre a
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questão e mesmo a adoção do tema como uma lente transversal para análise dos casos de
violência não impossibilitaram, no entanto, que personagens ligados às pesquisas da CEV se
furtassem a arriscar abordagens que dialogassem com o tema. As análises presentes no relatório
paranaense, apesar das lacunas e das variáveis de interpretação, conformam uma preocupação
de alguns integrantes com o assunto, ao mesmo passo que demonstra que a questão apareceu
mesmo sem um planejamento prévio para sua adoção, através do próprio depoimento de
mulheres sobre suas experiências.

3.3. Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, Santa Catarina

A Comissão Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright, catarinense, também entregou
os resultados de suas pesquisas cronologicamente alinhada à Comissão Nacional da Verdade,
ainda em dezembro de 2014. Foi em março de 2013, no entanto, que a CEV teve seu ponto de
partida oficial, com o estabelecimento do Decreto nº 1.415, responsável por criar a comissão
no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil. O documento instaurou o compromisso
explícito de auxílio à Comissão Nacional da Verdade, com vistas a “examinar e esclarecer as
violações de direitos humanos praticadas por motivação exclusivamente política no período de
18 de setembro de 1946 à 05 de outubro de 1988, no território do Estado de Santa Catarina”
(SANTA CATARINA, 2013). Apenas três meses após o estabelecimento formal da comissão
é que a mesma entrou em exercício, em junho do mesmo ano.
Já com os trabalhos iniciados há seis meses, em dezembro de 2013, a Assembleia
Legislativa do estado instaurou a Lei nº 16.183, referente à criação da comissão. Apesar de
permanecerem as mesmas diretrizes em um e outro documento, o fato de a determinação ter se
tornado lei e, portanto, atravessado todo o rito jurídico, reflete a aprovação simbólica do estado
catarinense frente à inciativa. Em seu relatório final, a CEV justificou a adoção da lei devido à
verificação da precariedade de sua criação por um decreto. Assim, como já estava previsto no
primeiro documento, a lei estabeleceu que seria função da comissão:
auxiliar a Comissão Nacional da Verdade (CNV) a examinar e esclarecer as
violações de direitos humanos praticadas por motivação exclusivamente
política no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, no
território catarinense, a fim de efetivar o direito à memória e verdade histórica
e contribuir para a promoção da reconciliação nacional (SANTA
CATARINA, 2013, p. 1)131.
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A comissão catarinense também não surgiu em atendimento a uma exigência do Estado
brasileiro ou mesmo do governo, mas, assim como outras CEV, foi fruto de uma articulação
que envolveu muito mais um comprometimento militante com as causas relativas à memória,
verdade e justiça do que uma determinação legal. Segundo informações obtidas junto à
professora aposentada e membro da CEV-SC, Derlei Catarina De Luca, ainda que tenha havido
um forte empenho da sociedade civil interessada no tema, foi por influência da CNV que se
deveu o surgimento oficial da comissão:

[...] pedimos audiência com governador, fomos em umas 20 e poucas pessoas.
Colocamos a questão, mas o governador não nos recebeu. Quem nos recebeu
foi o secretário da Casa Civil, bem de direita. Mas ficou de pensar. De uma
hora para outra, mandou o projeto e fez por decreto. Nós tivemos uma reunião
em Brasília, eu ia sempre às reuniões em Brasília... Porque o Paulo Sérgio
Pinheiro ligou pra ele [governador] e disse que era importante. O governador,
na época, era de apoio ao governo Dilma. O presidente da Comissão Nacional,
Paulo Sérgio Pinheiro, ligou pro governador e o governador não teve dúvida:
criou. Aí quando ele criou, um jornalista ligou pra mim: “ó, vai sair hoje...”
[...]. Semana seguinte nós estávamos aí, 28 de novo. O primeiro nome que o
secretário da Casa Civil propôs era exatamente de um ex-deputado que tinha
feito a campanha para caçar o Paulo Wright. E na hora: “esse nome nós não
queremos” e a gente já levou quem que a gente queria. Nós não levamos
nomes, levamos a sugestão de que fosse um da OAB, um do Ministério
Público, um da Assembleia, um da Sociedade Civil, um da procuradoria... e
eles aceitaram (LUCA, 2017)132.

Em consonância com a proposta apresentada na ocasião e citada por Derlei De Luca, o
relatório constata:
Para isso, foram convidados um membro do Governo do Estado, representado
pela Procuradoria Geral do Estado, um membro do Parlamento Catarinense,
representado por um Deputado Estadual, um representante do Poder
Judiciário, indicado pelo Tribunal de Justiça, um representante da Sociedade
Civil indicado pelo Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça e um
representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Santa
Catarina (SANTA CATARINA, 2014, p. 2).

Tanto a fala de De Luca quanto o texto do relatório deixaram explícita a presença
massiva de figuras políticas formais na composição da comissão. Tais personagens, entretanto,
não apresentavam necessariamente vínculos com o tema – ditadura militar, direitos humanos e
afins –, ou mesmo com a prática da pesquisa. Apesar da aparência institucionalizada do projeto,
pela presença preponderante de juristas ligados a órgãos oficiais, não é possível afirmar que a
132
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comissão catarinense tenha sido originada a partir de negociações estabelecidas internas aos
espaços decisórios do estado, sem participação da sociedade civil. Segundo a fala da professora
e membro da CEV, esteve atrelada ao processo de estabelecimento da comissão, atuando em
outras frentes, o Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça133. Entre as muitas ações, o
Coletivo permaneceu como uma força que pressionou o estado a adotar medidas para criação
da CEV, como frequentar reuniões sobre a necessidade de fundação das comissões estaduais e
o diálogo constante com a Assembleia local, a fim de influenciar a decisão. Foi, portanto, na
conjunção entre a pressão exercida sociedade civil organizada e aquela exercida pela própria
CNV que nasceu a comissão estadual de Santa Catarina.
A participação dessas personagens que representavam o poder institucional no decorrer
do mandato da comissão, entretanto, não foi tão efetiva e, ainda que algumas figuras tenham se
mostrado empenhadas em realizar os trabalhos propostos, a falta de intimidade com a temática
impôs algumas barreiras, segundo informou Derlei De Luca. A ausência de uma pluralidade de
nomes ligados às questões relacionadas à ditadura e aos direitos humanos acabou por direcionar
as necessidades de desenvolvimento dos trabalhos para os membros do Coletivo, que
apresentavam além de proximidade com o tema, entusiasmo militante para realização de
atividades, pesquisa e redação do relatório. Outro fator que contribuiu para o protagonismo do
Coletivo dentro do organograma de atividades da CEV foi a ausência de recursos financeiros,
o que limitou a contratação de profissionais e a ampliação dos trabalhos desenvolvidos, como
é notado por Anselmo da Silva Livramento Machado, coordenador da comissão a partir de
2014, em entrevista concedida para a pesquisa 134 . Nesse sentido, tanto a promoção de
audiências, seleção de personagens para realização de entrevistas, quanto a própria eleição de
temas que constariam no relatório, tudo passava pelo crivo do Coletivo. O próprio ingresso de
Derlei Catarina De Luca como membro da CEV-SC deu-se por indicação do Coletivo, que
recebeu um ofício, vindo da Assembleia do Estado, com a solicitação para uma indicação de
um membro oficial e um suplente, que representariam a sociedade civil no interior da comissão.
Derlei Catarina De Luca, além de membro do Coletivo é também ex-presa política, militante
da Ação Popular (AP) durante a ditadura.
É interessante pontuar que apesar de as atividades da comissão estarem centralizadas
entre os membros do Coletivo, a direção da CEV nunca foi ocupada por nenhum membro do
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grupo e isso não se deu por boicote institucional. Ao contrário, tratou-se de uma estratégia para
o desenvolvimento dos trabalhos que, como constata Derlei:

Na primeira e na segunda reunião eles queriam que eu assumisse, mas eu era
a pessoa que não podia assumir. Porque eu não podia assumir? Porque eu sabia
que para a comissão funcionar, desculpa a ‘modéstia’, mas ia depender de
mim. Se eu fosse a presidente eu não ia ter o apoio deles. Então eu tinha que
ter na presidência pessoas que fossem isentas de qualquer preconceito da
imprensa, do governador... entendeu? E tentar influenciar de outras maneiras
(DE LUCA, 2016).

Dessa forma, com uma estrutura precária, sem profissionais remunerados para o
desenvolvimento das pesquisas e sem um grupo de envolvidos integralmente comprometidos
com o tema, a comissão apresentou os resultados de suas pesquisas em dezembro de 2014. O
relatório é bastante breve, constituindo-se apenas por 34 páginas. O restante do material,
formado por um universo total de 202 páginas resume-se a anexos que vão desde documentos
oficiais para criação da CEV, como o decreto e a lei que a estabeleceram, até documentos
originados no trabalho de pesquisa, como transcrição de depoimentos e audiências. A parte
destinada ao relatório, é composta por seis capítulos: 1) A Comissão Estadual da Verdade, 2)
Comprometimento das Estruturas do Estado com as Graves Violações aos Direitos Humanos
(1946-1988), 3) Práticas, Métodos e Eventos emblemáticos de Graves Violações de Direitos
Humanos, 4) Vítimas e Grupos Sociais Vitimados, 5) As Instituições do Estado e Sociedade
face às violações aos direitos humanos e 6) Conclusões e Recomendações.
Assim como na experiência paranaense, não há nenhuma menção à inserção de uma
análise de gênero até a publicação do relatório135. No informe, é na quarta seção, “As graves
violações por gênero”, que se encontra o tema, dividindo espaço com mais oito capítulos
destinados a tratar a afetação de grupos ligados ao meio religioso, educacional, sindical, entre
outros. Apesar da existência de uma parte destinada a refletir sobre práticas e métodos de graves
violações, na mesma não se confere a presença de uma tipificação dos crimes: como a definição
do que se entende por violência/crime sexual, violência de gênero ou violência contra a mulher,
entre outros. Na verdade, a seção apenas separa listas de eventos violentos por categorias:
“prisões arbitrárias e ilegais”; “tortura e maus tratos”; “execuções, assassinatos e mortes
decorrentes de tortura”; “desaparecimentos forçados e ocultações de cadáveres”; além de
“Eventos mais expressivos de graves violações aos direitos humanos” – parte que parece ser
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destinada a incluir eventos que não se alinharam a nenhum outro tópico. Como é possível
observar nessa parte do relatório, diferente do ocorrido na CNV, a CEV-SC parece ter lançado
mão do vocabulário dos direitos humanos como forma de projetar os casos violentos ocorridos
no estado sem, porém, refletir conceitualmente acerca dos tipos criminais definidos pelo Direito
Internacional dos Direitos Humanos.
O uso da expressão “direitos humanos” como bandeira apropriada por movimentos
sociais tipicamente surgidos na década de 1970 – tal qual os movimentos de familiares de
mortos e desaparecidos no Brasil – é uma tendência típica na América Latina. Com membros
originários desse tipo de organização, o Coletivo catarinense figura como um grupo político
que pode ser enquadrado nessa lógica, formado por familiares de pessoas mortas e
desaparecidas políticas, ex-perseguidos e jovens interessados na pauta política. Patrick William
Kelly sugere que os anos 1970 foram palco do uso dos direitos humanos como forma de
“apreender e intervir em eventos alarmantes que se desenrolaram na América Latina”, de
maneira sem precedentes136 (KELLY, 2013, p. 89).
O restante do relatório segue a mesma tendência e não apresenta, na maioria das vezes,
textos sobre os casos abordados ou conceituação a respeito das categorias adotadas, seja elas
quais forem. O material dedica-se, sobretudo, a listar as ocorrências violentas e enquadrá-las
entre os temas do sumário, mesmo que esses tópicos não representem, de fato, o discurso teórico
embasado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Na parte especificamente dedicada a abordar as violações por gênero, repete-se a
listagem de ocorrências. Após o título do 27º capítulo, encontra-se a afirmação: “30 mulheres
catarinenses foram presas durante a ditadura, sendo que algumas foram muito torturadas”
(SANTA CATARINA, 2014, p. 17). Na sequência, em negrito, dois nomes de mulheres são
apresentados: Derlei Catarina De Luca e Marlene de Souza Soccas. Sobre essas duas mulheres,
encontra-se uma lista de nomes dos torturadores e uma breve descrição das violências sofridas,
data e outras informações básicas a respeito da prisão.

Derlei Catarina De Luca: Foi presa no dia 23 de novembro de 1969, domingo.
[...]
Foi colocada no pau de arara, cadeira do dragão, levou choque elétrico nos
seios e vagina, recebeu palmatória, durante dias seguidos. Foi solta sem
instauração de inquérito na Semana Santa do ano de 1970 (SANTA
CATARINA, 2014, p. 17).
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Outros dois casos de mulheres aparecem apartados do restante da lista. A primeira,
Terezinha Moliterno Nunes Garcia, figura na lista acompanhada de uma frase justificativa, a
respeito da ausência de seu depoimento entre os materiais colhidos pela CEV: “Apesar das
muitas torturas sofridas, e por encontrar-se em tratamento de saúde, preferiu não dar
depoimento” (SANTA CATARINA, 2014, p. 18). A segunda, Clair de Flora Martins, também
é precedida por uma justificativa no mesmo sentido: “seu depoimento deverá constar do
relatório da CEV do Paraná”. Na sequência, aparece a sentença “outras mulheres presas
políticas” e uma lista em ordem alfabética com o nome de mais 26 mulheres com um ano a
frente, indicativo da data de prisão de cada uma. Não há nenhuma informação a respeito de
quais violações sofreram nem sequer a biografia, mesmo que breve de nenhuma delas – grupo
político ao qual eram vinculadas, local de nascimento ou de prisão, nome de violadores. A falta
de descrição de cada caso provoca imprecisão sobre o real enquadramento de cada experiência
entre violação de direitos humanos.
Os trabalhos desenvolvidos no interior da comissão dependeram, sobretudo, do
empenho militante do CMVJ, o qual tinha como figura máxima representativa dentro da
comissão Derlei De Luca, também afetada pela violência de Estado na ditadura. Ela, nesse
sentido, figura no relatório em duplo sentido: foi tanto objeto (de pesquisa, de análise; faz parte
do que se considera um ‘caso emblemático’) ao mesmo tempo que também exerceu ingerência
sobre as decisões de que assuntos constariam no relatório. Na ausência de uma organização a
partir de eixos temáticos, pesquisados em grupos de trabalhos ou mesmo de outras maneiras, a
CEV-SC precisou contar com o acúmulo de experiência do Coletivo e de seus membros para
definição de quais assuntos seriam abordados e de que maneira. Segundo Anselmo da Silva
Livramento Machado, o Coletivo ficou responsável não apenas pela seleção de quem seria
entrevistado, mas também pela efetivação da escuta aos testemunhos. A preocupação em
abordar a história de mulheres catarinenses afetadas pela violência da ditadura ou atuantes
contra a mesma centralizou-se na figura de Derlei, como relata o coordenador Anselmo e, como
revela ela mesma, nasceu quase que por intuição:

Quem é que tinha o nome dos presos? Eu. Quem é que trabalhava isso desde
1969? Eu. [...]. Eu chegava na reunião com algumas coisas a propor: “vamos
ouvir as mulheres”. Eles topavam, e eu entrava em contato com as mulheres.
[...] Então, eu fazia as propostas [...] o pessoal do coletivo apoiava (DE LUCA,
2017).
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A oficialização dessa preocupação deu-se no dia 5 de setembro de 2013 com realização
de uma audiência pública dedicada ao tema Mulheres e crianças. Ao ser questionada sobre
como a ideia em organizar o evento desenvolveu-se, De Luca respondeu:

Ah, pois é, não sei. Eu achei que era legal. A gente fez uma semana inteira,
chamada Semana Paulo Stuart Wright, e veio o José Carlos Dias. José Carlos
Dias, nesse momento era o presidente da comissão. Então, a gente fez uma
audiência só sobre o Paulo Stuart Wright, uma sobre as mulheres. [...] Fizemos
uma sessão solene na Assembleia, fizemos uma exposição. Eu achei que seria
legal e todo mundo concordou... Nunca me passou pela cabeça que seria uma
questão de gênero. Eu ainda não transo essa história de gênero. Não penso
nisso assim. Mas era legal porque nós ouvimos 7 mulheres: a Rose, que foi
presa no Operação Barriga Verde e que mora lá em Rancho Queimado, a
Clélia que mora em Blumenau e que a irmã desapareceu, a Raquel que viveu
na clandestinidade, a Lele que foi presa, a Taís que foi presa, a Marise que foi
presa, eu que fui presa, a Marlene Soccas que mora em Criciúma. Então foi
legal entende? Então aquela foi a audiência específica sobre as mulheres,
começou às duas da tarde e terminou as 10 da noite. A mulherada fala, né?
(DE LUCA, 2017).

Não se tratou, contudo, de uma ideia isolada ou inusitada, pelo contrário, a atenção às
narrativas de mulheres vincula-se tanto a uma tendência geral apresentada por comissões da
verdade, quanto por uma perspectiva renovada da História, como tentativa de romper com o
reiterado discurso dominante e, por excelência, masculino. Atenta a essas duas tendências, De
Luca justificou a inserção das narrativas de mulheres atendendo à preocupação de jogar luz
sobre histórias subalternas.
É interessante notar que em setembro de 2013 já haviam sido promovidas outras
audiências com o mesmo tema, tal qual a realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo,
fruto da parceria entre CNV e CEV-SP, que se realizou em março do mesmo ano. Também já
estava oficializada a existência de um grupo de trabalho específico, no âmbito da comissão
nacional, dedicado a pesquisar temas relacionados à intersecção entre ditadura e gênero.
Certamente, todas essas ocorrências influenciaram a adoção da pauta também no contexto
catarinense.
A audiência, realizada em parceria com a CNV, contou com os relatos de seis mulheres:
a própria Derlei De Luca, Marlene de Souza Soccas, Rosemery Cardoso, Rosangela de Souza,
Marise Lippel e Maria Isabel Camargo Régis. Todas as narrativas apresentaram detalhes sobre
a prisão e a atuação política, além de outras informações relevantes a cada uma, lembranças e
memórias. Apesar das longas exposições com relatos pessoais dessas seis mulheres, apenas os
casos de Derlei e Marlene foram mais explorados pelo relatório, embora, mesmo assim, ainda
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de forma bastante superficial. É importante frisar que, em contraposição à própria temática da
audiência, a mesa da solenidade foi formada apenas por homens, exceto pela presença da
professora Derlei que, na composição da mesa, atuou não apenas como depoente, mas também
como membro da comissão. A presença de Anselmo Machado (membro da CEV-SC), Manoel
Moraes (membro da CEV-PE)137, José Carlos Dias (membro da CNV) e Alessandro Silva (juiz
e membro do CMVJ-SC), todos homens, revela a falta de representatividade de mulheres na
própria lógica da comissão, o que fatalmente contribuiu para a inserção superficial do tema
gênero no relatório e nas pesquisas da CEV.
A partir da realização da audiência e constatando que gênero já era um tema consagrado
em outras instituições, a CEV-SC decidiu incluir no relatório um capítulo específico para tratar
as “violações por gênero”. A decisão, entretanto, não se originou através de um intenso debate,
mas, sobretudo, derivou-se da iniciativa e preocupação da própria Derlei De Luca, como revela:

[...] fui eu que fiz o relatório. Porque tem os depoimentos. Os depoimentos
nós não colocamos todos por que tinham muitos depoimentos. Aí tinha os
depoimentos daquela audiência [sobre mulheres]. Foi todo degravado. Aí a
gente colocou no anexo do relatório. Eu fiz o grupo de mulheres que foram
presas, eu separei ali, botei o nome das trinta mulheres presas e no anexo eu
botei o depoimento de sete. [...] Foi no momento de redação. Porque é
interessante, entendeu? Porque quando se fala em ditadura só se fala em
homens, parece que só os homens foram presos. Eu nunca tinha me tocado.
Aí eu escrevi um livro que foi publicado em 2001, e uma professora da
UNICAMP fez um trabalho sobre gênero falando do tal do livro. Ela disse que
era o primeiro livro de mulher que ela tinha lido. Eu nunca tinha me tocado.
Eu me toquei com o trabalho da moça e eu não conhecia a moça. Ela não me
conhecia. Foi uma pessoa que falou pra ela e ela resolveu ler o livro... [...] Aí
é que eu me toquei que os relatos escritos eram só de homens. [...] Foi aí que
eu me toquei que as mulheres também têm que escrever. Eu brigo muito com
elas. Eu sempre digo que a gente tem que deixar escrito. Porque se não parece
que a luta contra a ditadura foi feita só por homens, e não foi feita só por
homens. As mulheres batalharam lado a lado e apanhamos igual, e sofremos
igual. Acho que um pouquinho pior porque a gente teve que abandonar filho.
E a relação de mulher com filho é diferente do homem. Não estou dizendo que
é melhor, estou dizendo que é diferente (DE LUCA, 2017).

É necessário não perder de vista que o livro de autoria de Derlei, publicado ainda em
2002, sob título No corpo e na alma, trata justamente de sua experiência em suas diferentes
facetas: como militante da Ação Popular (AP), perseguida, presa política, torturada. Ainda que
não se dedique a refletir sobre sua situação como mulher nesse contexto, a obra é consonante
com sua percepção a respeito da necessidade de preservação da memória e de revelar histórias
137

A presença de um integrante da comissão de Pernambuco na audiência, apesar de inusitada, explica-se devido
ao desaparecimento do catarinense Paulo Stuart Wright ter se dado justamente no referido estado do Nordeste.
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que não seriam contadas, afinal, reflete: “Quem se lembrará destes fatos se nós não colocarmos
no papel?” (DE LUCA, 2002, p. 21).
Em relação ao relatório catarinense, apesar de o capítulo intitular-se “As graves
violações por gênero”, a seção limitou-se ao objetivo – ao menos aparente – de comprovar que
as mulheres também foram atingidas pela violência de Estado e que, portanto, também tiveram
participação ativa no período. Considerando, de forma bastante superficial, a inserção das
mulheres no cenário de repressão política, o relatório catarinense parece remontar aos estudos
localizados entre a década de 1970, quando a História das Mulheres começava a abrir espaço
para a noção de gênero sem, no entanto, estabelecer uma fronteira evidente entre uma e outra,
o que repetidas vezes rendeu estudos de caso de histórias de mulheres de forma apartada do
‘restante’ da História ou, nesse caso, da História dos homens (FRANCO, 2015, p. 37). Como
sugerem as historiadoras Joana Maria Pedro e Raquel Sohiet (2007), esse movimento de
inclusão das mulheres teve um papel primordial durante a fase de afirmação dos estudos da
História das Mulheres por seu compromisso máximo em romper com uma história na qual
figurava um ser humano universal representado de forma praticamente exclusiva pelo homem,
branco e heterossexual. Apesar de apresentar o intuito frontalmente oposto, o perigo nesse tipo
de investida é reforçar o abismo entre as experiências de homens e mulheres e relegar mais uma
vez, as memórias e vivências delas à história dos espaços privados ou, pior, limitar às feministas
a tarefa de elaborar histórias que contenham personagens mulheres (SCOTT, 1989, p. 5).
Ao apresentar suas desconfianças a respeito da categoria gênero, Derlei revela que sua
noção sobre a questão não parte do entendimento desse como uma categoria de análise voltada
a problematizar as relações entre os sexos masculino e feminino, suas diferenças sociais e
opressões geradas pelo sistema patriarcal. Pelo contrário, o entendimento apresentado por
Derlei para o termo relaciona-se com uma espécie de vitimzação, que colocaria a mulher,
invariavelmente, em um lugar de vulnerabilidade e de maior sofrimento:

Eu tenho uma reserva em relação a isso [gênero] e vou explicar por que. Na
hora que eu fui torturada e que tiraram a minha roupa, não havia nem da minha
parte e nem da parte deles um olhar de lascívia. A questão era torturar o corpo
para fazer falar. Não era por passar a mão, tá entendendo? Era diferente (DE
LUCA, 2016).

Mesmo apresentando este entendimento, Derlei, em seu livro, denuncia os suplícios da
tortura vivida na sede da Operação Bandeirantes:
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Arrancaram minhas roupas. Sou pendurada no pau de arara, recebo choques
elétricos nos dedos, vagina, ouvido, quebraram meus dentes [...]. Os braços,
seios e maxilar recebem pancadas e coronhadas de revólver. São vários
homens gritando. Ninguém pergunta objetivamente nada. Eles berram (DE
LUCA, 2002, p. 83)138.

Embasando-se na definição de violência sexual, a denúncia de Derlei poderia ser
totalmente enquadrada em uma perspectiva de violência de gênero pela ação agressiva de
homens contra suas zonas erógenas e órgão reprodutivo.
A autora do relatório e ex-presa política também atribui suas desconfianças em relação
ao tema à noção colocada na época da ditadura:

Porque na época a ditadura não fazia essa separação. Apanhou todo mundo
igual. Como é que eu vou te dizer? Mesmo entre os militantes, na década de
1960 e 1970 não existia essa história de gênero. Ninguém falava nisso. A
linguagem era questão de classe. Gênero, esse negócio, não existia (DE
LUCA, 2016).

As desconfianças apresentadas por Derlei deixam explícito que o relatório é alinhado às
suas ideias, reforçando a noção de que a comissão catarinense esteve gerenciada, sobretudo,
por figuras ligadas ao movimento por memória, verdade e justiça do estado, especialmente a
figura da própria Derlei De Luca. Outra forma de perceber essa realidade é justamente no
capítulo de gênero: do universo total de 30 nomes de mulheres citadas no relatório, 17 foram
listadas por Derlei na ocasião de seu depoimento durante a mencionada audiência pública:

Eu trouxe para entregar a Comissão Estadual da Verdade, uma relação ainda
incompleta das mulheres catarinenses que foram presas durante a ditadura
militar. Algumas a gente não conseguiu localizar, vou ler os nomes e se
alguém conhecer ou tiver contato, conhecer familiares, por favor, nos avise.
Anita Pires, Brigite Buchelli de Souza, Clair de Flora Martins, Derlei, Eglê
Malheiros Miguel (já deu depoimento), Elineide Licia Martins, Eliane
Marinho de Souza, Hildergard Brand, Ligia Doutel de Andrade, Ligia
Giovanela, Marise Lipel, Marlene Socas, Rosangela de Souza, Rosemery
Cardoso, Terezinha Molitermo Garcia e a nossa companheira que
descobrimos agora, Maria Isabel Regis. A Gilda Laus não conseguimos
encontrá-la (DE LUCA Apud SANTA CATARINA, 2014, p. 108-109).

Sobre o restante, outros 13 nomes citados no capítulo, 12 não são mencionados em
nenhuma outra parte do relatório, exceto por constarem na tabela presente no Anexo XXX
“Relação de catarinenses detidos durante a ditadura”. A relação de nomes é extensa e ocupa 16
páginas, das quais apenas 30 nomes são femininos. A ausência de explicações mais específicas
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Grifo meu.

174

sobre os casos referentes aos nomes citados impossibilita saber como foram identificados e
quais circunstâncias, de fato, das prisões. Apenas o nome de Zilma Serpa aparece novamente
no informe, na transcrição do depoimento de Edgar Schatman, dado em ocasião da audiência
pública para ouvir os presos da Operação Barriga Verde. Ainda assim, tampouco a fala é
centrada no caso específico de Zilma, que é referida como “a mulher do Serpa” (SCHATMAN
Apud SANTA CATARINA, 2014, p. 163).
Uma visita à seção deixa evidente que a comissão incluiu em seu relatório a palavra
gênero como sinônimo exclusivo para mulheres, sem preocupações em definir qual
entendimento sobre a categoria. A inclusão do gênero, portanto, segue o mesmo caminho da
adoção do termo “graves violações de direitos humanos”, que também não é definido em
nenhum momento do relatório, o que acaba por ocasionar equívocos teóricos em relação aos
casos abordados à luz dessa definição. Além da já referida importância às denúncias de
mulheres, como afirmou Derlei, a inclusão da categoria em um capítulo específico – assim
como a promoção de uma audiência pública apenas com relatos femininos – parece estar muito
mais em acordo com uma tendência presente em outras comissões que derivar de uma demanda
interna da CEV-SC.

3.4. Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva

Em março de 2015, apenas três meses após o lançamento do Relatório Final nacional, a
Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva tornou público os resultados de seu
trabalho. Criada cerca de três anos antes, a comissão estadual foi instaurada a partir da decisão
da mesa diretora da Assembleia Legislativa do estado (SEIXAS, 2015, p.351), consagrada
oficialmente nas resoluções nº 879, de 10 de fevereiro de 2012 139 . Diferente das outras
comissões estaduais tratadas aqui, a CEV-SP não derivou de uma lei estadual, mas da iniciativa
de um deputado específico, Adriano Diogo140, e do militante pró-direitos humanos, Ivan Seixas.
Segundo Ivan, quando a Comissão Nacional da Verdade ainda estava sendo discutida surgiu a
ideia de formar a comissão estadual, a fim de influenciar e pressionar a Nacional que, segundo
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Além da Resolução nº 879, a Resolução nº 885, de 27 de abril de 2012, também referente a comissão estadual,
instaurou cargos de atuação para compor a CEV-SP.
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Adriano Diogo acumula, também, em sua biografia a passagem pela Operação Bandeirantes, quando era
estudante de Geologia da USP e militante de um grupo de oposição à ditadura.
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ele, estaria sujeita às mais diversas “injunções políticas”, além de dificilmente dar conta de
atender os crimes ocorridos nas diferentes regiões do país.
Inicialmente, a criação de uma comissão dedicada a investigar as violações ocorridas no
estado de São Paulo ou contra paulistas em outros locais, despertou a desconfiança mesmo entre
o grupo de aliados políticos, como pessoas que haviam sido atingidas pela ditadura e familiares
dessas. No já citado texto “Comissão Nacional da Verdade e a rede de comissões estaduais,
municipais e setoriais: a trajetória do Brasil”, Ivan Seixas e Suzana Aparecida de Souza refletem
sobre o evento exclusivamente brasileiro e afirmam: “A primeira Comissão Estadual da
Verdade a ser criada foi a mais criticada pelo inusitado e inesperado fato de romper com a
tradição de só haver uma Comissão Nacional da Verdade, como aconteceu em outros países”
(SEIXAS & SOUZA, 2015, p. 355). Sob desconfianças de realizar um trabalho divisionista e
dispersar esforços que poderiam estar concentrados na versão nacional da comissão, os autores
das críticas foram os próprios grupos de familiares de pessoas mortas e desaparecidas políticas,
e demais militantes por memória. Representante desse grupo, Maria Amélia de Almeida Teles,
assumiu o cargo de assessoria da comissão, após enfrentar os questionamentos de companheiras
e companheiros de militância:

Eu participei da comissão, até com uma certa resistência dos familiares, do
grupo que eu participo [Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos
Políticos] porque existia a dúvida: “o que se vai fazer lá? Por que a Nacional
que dá ordem, digamos, dá o comando. A Estadual vai ficar totalmente refém
da nacional e não vai desenvolver” [...] Mas aí eu me arrisquei a tentar vamos
tentar, se não der a gente sai”. Como aqui não tem o apoio de ninguém, o
controle também fica menor (TELES, 2016)141.

A ausência de uma conexão direta entre a comissão e o poder estadual paulista, como
sugeriu Amelinha, ampliou as possibilidades de ação de sujeitos políticos não ligados
oficialmente ao quadro institucional, como funcionários da ALESP ou políticos eleitos. A CEVSP também se baseia na ideia central de apurar “[...] Graves Violações de Direitos Humanos
praticadas por agentes públicos estaduais” (SÃO PAULO, 2012, p. 1) 142 . Apesar disso, os
processos de formação da CEV-SP e da CNV foram totalmente divergentes: enquanto a
Nacional derivou de um processo ocorrido no âmbito do Estado, a partir de pressão
internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em resposta à pressão nacional;
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TELES, Maria Amélia de Almeida. Depoimento [setembro de 2016]. Entrevista concedida exclusivamente
para esta pesquisa, via Skype.
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Não é possível acessar o relatório final da CEV-SP em sua integralidade, apenas baixando os capítulos
separadamente. Por conta disso, o relatório não é paginado. Para fins de citação, adotou-se aqui a página condizente
com o documento pdf.
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exercida por movimentos sociais, a CEV-SP nasceu da própria iniciativa de sujeitos ligados
organicamente à pauta por memória, verdade e justiça. Na contramão de figuras políticas que
desconfiaram da efetividade e sucesso da comissão estadual, Ivan Seixas – também militante
da causa e familiar de perseguido político – revelou a origem da ideia de estabelecer a comissão
estadual, concomitante à Nacional, em conversa com o deputado do Partido dos Trabalhadores
(PT), Adriano Diogo:

Adriano, vamos criar uma comissão estadual da verdade? Porque essa
Comissão Nacional – que ainda não tinha nem nome – ela vai ser provida por
todas as injunções políticas, e vai ter que atender regionalismo, vai ter que
atender partido e vai ser totalmente neutralizada pelos liberais que não vão
querer ir muito pra frente. Então a gente tem que fazer uma comissão para
puxar essa comissão pautando ela, e em alguns momentos vamos ter que
empurrar... (SEIXAS, 2016).

A fala de Ivan deixa explícito o comprometimento principal da Comissão Rubens Paiva:
mais que reproduzir o objetivo da CNV em apurar os crimes relativos ao período da ditadura,
a comissão paulista travou, desde sua origem, um compromisso com a realização de atos
políticos que projetassem o tema socialmente e que pautassem as questões a serem abordadas
em âmbito nacional.
Tão logo foi aprovada, em inícios de 2012, a CEV-SP entrou em funcionamento,
ultrapassando a própria Comissão Nacional que, embora tenha sido instaurada por lei de 2011,
só veio a funcionar a partir de maio de 2012. A composição da comissão envolveu cinco
membros parlamentares – o já citado Adriano Diogo (PT), Marcos Zerbini (PSDB), André
Soares (DEM), Ed Thomas (PSB) e Ulysses Tassinari (PV). Além dos cargos ocupados por
parlamentares, compuseram o cenário da CEV o próprio Ivan Seixas, que desde o início
assumiu o cargo de coordenador geral, deixando o mesmo antes do lançamento do relatório.
Outra figura que se ligou posteriormente à comissão foi Maria Amélia de Almeida Teles, que
foi convidada pelo deputado Adriano Diogo, diferente de Ivan Seixas, que esteve na criação da
comissão. O aceite à proposta de Adriano deu-se à revelia de alguns familiares que ainda
duvidavam da viabilidade da CEV. Em comum entre e Ivan e Amelinha, porém, há o elo criado
muito antes da aparição das comissões: ambos apresentaram, em suas entrevistas, uma fala
quase idêntica sobre como conheceram Adriano Diogo – ‘nos tempos de cadeia’: “O Adriano
Diogo me conhece da cadeia, nós passamos na cadeia junto. Então, o deputado que me
convidou” (TELES, 2017). A afirmação de Ivan e Amelinha dá a medida justa de como a rede
que compõe a CEV foi formada, a partir das ligações estabelecidas em torno de uma bandeira
reivindicatória por memória, verdade e justiça, a favor da elucidação dos casos de morte, tortura
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e desaparecimento forçado de familiares e companheiros de luta dessas figuras. Assim, apesar
da presença de parlamentares, a comissão paulista desviou-se da lógica estabelecida na
comissão catarinense e deixou os trabalhos inteiramente a cargo de militantes políticos
reconhecidos por pautar questões ligadas à superação da ditadura militar.
Além das figuras reconhecidas e pertencentes à geração que se envolveu com política
de esquerda contra a ditadura, à Rubens Paiva também adensou-se figuras da nova geração,
pertencentes à academia, porém igualmente comprometidas politicamente com as bandeiras
empunhadas pelas figuras antigas. Fez parte dessa equipe, portanto, um grupo de pesquisadores
dedicados à redação do relatório: entre os quais sete contratados pelo Programa das Nações
Unidas pelo Desenvolvimento (PNUD), e mais seis ligados voluntariamente à comissão, além
de um número expressivo de voluntários, individualmente ligados ao projeto ou participantes
de grupos organizados que contribuíram com as pesquisas143. Entre o núcleo central que formou
a comissão de redação do relatório encontram-se pesquisadores advindos de dois grupos: 1)
contratados pelo PNUD, através de processo seletivo que avaliava currículo e experiência com
pesquisa, como Álvaro Okura, pós-graduando em Ciências Políticas e que também pertenceu
às pesquisas da CNV, e 2) outras figuras ligadas sem intermédio do PNUD, com um perfil mais
organicamente conectados à pauta, como Maria Amélia de Almeida Teles, que estudou Direito
e é amplamente reconhecida por sua militância junto ao movimento feminista e ao movimento
de familiares, e Renan Quinalha, jurista, pesquisador de temas ligados à Justiça de Transição e
participante do movimento pelos direitos LGBT. É interessante notar que o processo foi
protagonizado, sobretudo, pelos participantes desse segundo grupo. Não sem motivos os
próprios capítulos do relatório refletem não apenas o empenho das mais diferentes pessoas que
compuseram a comissão, como também retratam o envolvimento individual com bandeiras
políticas. Nesse cenário, Amelinha foi uma das principais responsáveis pelo capítulo dedicado
a contemplar a interpretação de gênero sobre as denúncias de violências, e Quinalha, o
responsável pelo capítulo que analisou a perseguição ao movimento LGBT.
As especificidades da comissão paulista, no que diz respeito à sua formação dirigida por
uma base política consistente e sem conexões profundas com o poder instituído, fizeram da
experiência do estado bastante única também em sua forma de trabalhar. A sessão solene em 1º
de março de 2012, ocorrida na ALESP, e responsável por marcar o início dos trabalhos da
comissão era o anúncio às linhas de conduta que seriam adotadas pelo projeto. A mesa formada
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A lista completa de pessoas envolvidas com a pesquisa e a redação do relatório da Comissão Rubens Paiva
pode ser acessada na sessão expediente na página da comissão na web. Disponível em
http://comissaodaverdade.al.sp.gov.br/expediente.html. Acesso em agosto de 2017.
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por Maria Amélia de Almeida Teles, Ivan Seixas e a presidência da CEV, a cargo de Adriano
Diogo, davam a medida do projeto político, formado, sobretudo, por ex-presos e perseguidos e,
portanto, desviante do projeto de âmbito nacional, que expressava objetivamente a proibição
de “pessoas atingidas ou envolvidas com os fatos a serem apurados” (SEIXAS & SOUZA,
2015, p.350) 144 . O evento contou, ainda, com a fala de Vera Paiva, filha do deputado
desaparecido Rubens Paiva145, que deu nome à comissão e reforçou a oposição da CEV-SP à
suposta neutralidade adotada e defendida pela Nacional. A sessão, amplamente divulgada pela
imprensa, também anunciava a conduta da CEV em divulgar ao máximo os trabalhos
desenvolvidos no interior da comissão, o que também contraria em absoluto a prática da CNV,
que lançou mão de pesquisas sigilosas, ocasionando críticas ferozes dos movimentos sociais
por memória, verdade e justiça, como já foi mencionado.
O desenvolvimento das atividades da comissão estadual continuou respeitando o
comprometimento com a publicidade aos temas, o que rendeu inúmeras audiências públicas
que visavam não apenas agregar novas informações e denúncias a respeito de violências
executadas durante a ditadura, mas também objetivavam a divulgação de temas antes restritos
à sociedade civil organizada e a pesquisas universitárias. É inegável que a conduta ampliadora
da comissão, referente à projeção aos crimes ocorridos, agregou setores sociais à luta por
memória, verdade e justiça, ao mesmo passo que ocasionou pressão para que a Comissão
Nacional incorporasse suas pautas, na divulgação dos trabalhos e na própria adoção da
metodologia de audiências públicas.
As audiências promovidas pela comissão de São Paulo podem ser acessadas transcritas
pela página da CEV na web ou em formato audiovisual através da plataforma youtube. O acesso
simplificado ao vasto material, que começou a ser construído logo do início das atividades da
comissão, assim como o caráter público de todo o processo de investigação, rendeu um lugar
muito específico à experiência. Além disso, o exemplo da CEV também se caracterizou por
agregar temas considerados inusitados na lógica das comissões da verdade, atendendo às
especificidades brasileiras e às expectativas da sociedade civil organizada em movimentos
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No caso da CNV, a impossibilidade de nomear para a comissão pessoas envolvidas com os fatos a serem
apurados rendeu a inclusão de um integrante, Gilson Dipp, que desagradava os grupos de familiares e experseguidos políticos, por sua atuação em defesa do Brasil no caso levado à CIDH.
145
O deputado Rubens Paiva ficou conhecido por seu discurso, transmitido pela Rádio Nacional, no dia 1º de abril
de 1964, quando o golpe estava em curso. Em sua fala, o deputado chamava a sociedade a insurgir contra o golpe.
Sua carreira política foi interrompida por cassação dos militares e, em seguida, em 1971, foi vítima de
desaparecimento forçado após ser levado para prestar depoimento. Seu discurso foi recuperado e pode ser acessado
em http://www.ebc.com.br/cidadania/2014/03/rubens-paiva-defendeu-legalidade-do-governo-jango-pela-radionacional-no-dia-1o-de. Acesso em agosto de 2017.
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sociais. As entrevistas, tanto com Ivan Seixas quanto com Amelinha Teles, revelaram como se
deu esse cenário ampliado de temas investigados. Segundo Ivan:

[...] a gente fazia com base nas iniciativas. Então, nós fizemos sobre educação,
fez sobre militar, sobre camponês, sobre trabalhadores urbanos, sobre negros,
a gente fez. [...] E muito do que se fez foi pra gente alargar os horizontes que
a gente estava muito com foco em mortos e desaparecidos. E a gente queria
alargar os horizontes para criar base social. Não era planejado (SEIXAS,
2016).

Alicerçado nesse voluntarismo militante é que surgiram dois temas, no interior dos
trabalhos da comissão estadual, caros a essa pesquisa: o primeiro, por óbvio, relacionado à
questão de gênero e o segundo referente à perseguição de grupos hoje chamados LGBT. A
inauguração de uma perspectiva de gênero dentro da comissão paulista pode ter sua origem
identificada na audiência pública realizada em março de 2013, na ALESP, fruto da parceria
entre comissões estadual e nacional, a partir da iniciativa de Amelinha:

Olha, eu trago comigo essa preocupação, até por causa da minha militância.
Mas eu tive muita resistência, encontrei muita resistência. As pessoas
achavam que tudo que eu vou falar eu só defendo as mulheres, por que as
mulheres... Então, existia essa dificuldade de trabalhar. “Mas eu vou
trabalhar” [...]. E também, assim, a compreensão de gênero na comissão, com
esse pessoal da militância é fácil, esse pessoal tem entendimento. Agora, acho
que nem todo mundo entende o que é gênero, e acho que nem entendeu. Então,
chegou um momento que eu falei: “a gente que é militante, chegou mês de
março, a gente tem que fazer alguma coisa”. É a desculpa, o pretexto. Ainda
bem que tem o dia internacional da mulher, a gente faz alguma coisa e pronto,
acabou. Aí a ideia que se tinha, inicial [...] é que as mulheres vão dar
depoimentos, entendeu? Mas já foi uma abertura boa porque a bem da verdade
existe uma resistência para esse negócio de gênero, não da equipe da
assessoria, mas de um pessoal mais... Como não entende, então, estranha...
“Verdade de gênero?”. É uma coisa estranha. Então, os depoimentos, tudo
bem. Então, a ideia era assim: mulheres que sofreram crimes sexuais. Até aí
era alguma coisa assim cabível (TELES, 2016).

A mencionada audiência levou o nome de “Verdade e gênero: a violência da ditadura
contra as mulheres” e contou com a presença do deputado e membro da CEV Adriano Diogo,
da filósofa e especialista em gênero, Ivone Gebara, da Ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres, Eleonora Menicucci de Oliveira, das integrantes da CNV, Maria Rita Kehl e Rosa
Maria Cardoso e, por fim, da integrante da CEV, Maria Amélia de Almeida Teles. Nota-se que
três entre as cinco pessoas anunciadas no cartaz (Figura 8/ Anexo 8) foram perseguidas
políticas, além de Rosa Cardoso, que foi advogada de pessoas presas por razões políticas
durante a ditadura. Chama a atenção, ainda, a composição majoritariamente feminina do evento.
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Após uma breve introdução feita por Adriano Diogo, a sessão foi oficialmente aberta
por Amelinha, que relatou as experiências de mulheres frente à tortura e incluiu a sua própria.
A passagem dá a justa dimensão do duplo lugar ocupado por essa assessora-militante:

Eu não gosto de falar disso, mas eu vejo a importância desse momento de
tratar a verdade e gênero pensando nessas desigualdades entre mulheres e
homens em que agentes do Estado, os repressores, usaram dessa desigualdade
para nos torturar mais. De certa forma usar essa condição... Nós fomos
torturadas com violência sexual, usaram a maternidade contra nós (TELES,
2013).

Em entrevista para esta pesquisa, Maria Amélia apontou como foi sua percepção sobre
o evento e como lidou com esse duplo lugar que ocupava:

E eu coloco que foi muito importante porque eu, na hora, coloquei a violência
sexual que eu mesma tinha passado, né? Eu nunca falei. Eu nunca falei pelo
seguinte... Acho que já expliquei isso pra você [...]. Eu nunca falei porque
quando eu fui falar... Quando, na época, lá em 1970 e bolinhas, eu fui falar
com os companheiros que eu tinha sofrido violência sexual e os companheiros
da direção, principalmente, falaram pra mim: não fala nada sobre isso. Porque
isso só ia depor contra mim. Você sofrer violência sexual, todo mundo vai
falar que você provocou, que você é que... entendeu? Então, você não tem
como provar isso. É melhor você não falar. E eu fiquei sentida com isso. Tanto
é que eu tenho até hoje essa memória, né? Essa memória ficou gravada porque
eu fiquei decepcionada de não, de não me darem a importância naquilo que
eu passei. Mas, por outro lado, eu tinha denúncias que pra mim eram mais
importantes: eu tinha denúncia do assassinato do Daniele, denúncia do
desparecimento forçado, denúncia do sequestro dos meus filhos, do estado de
coma que o César ficou. Então eu tinha realmente... Então eu pesei, na minha
cabeça: vou falar desses assuntos que são importantes – porque o Daniele
nunca mais ia falar porque ele morreu, o Edgar Aquino Duarte é um
desaparecido, o César até podia falar [...], mas meus filhos nunca iam falar,
eles nem entenderam nada, eles tinham 4 ou 5 anos. Então eu achei que essa
linha que eu adotei era justa e que os companheiros tinham razão: ‘você vai
falar de violência sexual, ninguém vai dar importância. Vai ficar perdido’.
Mas como ali era uma audiência específica de verdade e gênero, eu tentei.
Mas foi muito difícil: quanto menos você fala em um assunto, mais difícil ele
vai se tornando [...]. Mas eu falei, eu coloquei. E achei importante porque isso
trouxe outros fatos que aconteceram com outras mulheres. Eu achei que a
importância do meu depoimento não é nem pela qualidade do meu
depoimento, mas pela repercussão. Porque quando eu vi aquela menina
Eugênia Zerbini falando do estupro, eu vou te falar... Ela falava... Ela fala
como se ela fosse executiva: “aconteceu isso e isso”. Ela tenta ser o mais
objetiva possível pra não parar, pra não sofrer, pra não desmanchar ali na
frente de todo mundo. E quando ela terminou de falar eu vou lá abraçar ela.
Eu nem sei se tem isso no vídeo, se eles gravaram e se tem no youtube [...] No
abraço, ela desmonta (TELE, 2016).
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Partindo da própria experiência e se apropriando da vivência de companheiras
igualmente violadas e atingidas pela violência de gênero, Amelinha, em sua fala durante
audiência pública, buscou mais que denunciar a violação sofrida. O intuito naquele momento
parecia ser ampliar o canal de fala para que outras pessoas atingidas pudessem sentir confiança
em denunciar as violências sofridas. Com essa postura, como admitiu durante a entrevista,
Amelinha visava contrapor-se à maneira “engessada” como a CNV tratava o tema, com uma
análise muito restrita ao Direito Internacional e pouco denunciativa. Com vistas a incorporar a
“ideia de gênero sobre a ordem patriarcal”, Amelinha - declaradamente feminista - assumiu, na
CEV, um compromisso em desvelar o tratamento machista que era dado a mulheres ou a figuras
que não se enquadravam no modelo heteronormativo pelos agentes da ditadura.
Diferente da CNV, pelo contingente reduzido de pessoas envolvidas com os trabalhos
na Comissão Rubens Paiva, muitos limites colocaram-se no desenvolvimento das pesquisas:
foi impossível, por exemplo, organizar grupos de trabalho com pesquisadores exclusivamente
voltados a pesquisar e escrever sobre um assunto específico. Como é possível acompanhar pela
fala de Ivan:

Nós estávamos num processo que nós corríamos contra o tempo. Então, não
dá para exigir que nós tivéssemos uma ação planejada em detalhes. A gente
planejava no momento. Então, aparecia um assunto, a gente via que era
importante e a gente ia fazendo. Uma coisa que era muito importante para nós
na comissão estadual de São Paulo era a gente não tolher as iniciativas
(SEIXAS, 2016).

Alheia a essa estrutura de GT, portanto, a CEV-SP começou a organizar os temas que
comporiam o relatório final, a partir dos assuntos derivados de tais iniciativas, muitas vezes
voluntárias, mas que geraram fortuitas audiências, além de um número expressivo de narrativas
com vistas à denúncia. Assim: “Isso aí foi muito claro para nós, que nós íamos basear todos os
capítulos em audiências” (TELES, 2016).
Assim, em março de 2015, após três anos de funcionamento, a primeira comissão da
verdade estadual a existir entregou seu relatório final e se destacou pela completude dos
resultados apresentados, tanto no que tange à diversidade de temas abordados quanto no que
diz respeito às atividades desenvolvidas no curso das investigações. Disponível na web, o
relatório foi dividido em quatro tomos: 1) Recomendações Gerais e Recomendações Temáticas,
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2) Dossiê Ditadura: mortos e desaparecidos políticos no Brasil (1964-1985)146, 3) Transcrições
das audiências147 e 4) Contribuições148.
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CEV-SP:

Em “Verdade e gênero”149 a página conta com um breve texto que resume o conteúdo
do capítulo, um link para a publicação “A coragem da inocência” sobre a experiência em cárcere
da freira Madre Maurina, um pronunciamento prestado por Amelinha Teles em audiência
pública ocorrida na ALESP sobre “verdade e gênero”, uma sequência de fotos de mulheres que
integraram a luta contra ditadura no estado – com link para que seus perfis completos possam
ser acessados – e a primeira parte da audiência Mães e exílio. Através da análise da página com
versão resumida, é possível, portanto, mapear por quais temas o capítulo transcorrerá, já que se
vê aqui abordagens sobre a vivência específica de mulheres, tanto como vítimas de repressão –

Em “Dossiê Ditadura”, o relatório apresenta a publicação de mesmo nome, construída através de pesquisas
empreitadas sobretudo pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e, portanto, derivada de
um trabalho comprometido com a militância política dos integrantes desse movimento, somado ao longo dos anos,
desde a década de 1970. Na página destinada ao Tomo II encontra-se, portanto, tanto um link para acessar a
publicação através de “fichas dos mortos e desaparecidos” quanto um texto teórico que versa sobre o material. A
publicação trata-se da listagem dos nomes de pessoas mortas e desaparecidas, bem como da exposição individual
de suas biografias e circunstâncias de morte/desaparecimento de cada uma.
147
A página destinada à transcrição das audiências encontra-se dividida entre os anos de funcionamento da CEV
– 2012, 2013, 2014 e 2015. É possível acessar a transcrição de todos os eventos de determinada data ao clicar em
um dos anos grafados.
148
Em “Contribuições” encontram-se os materiais derivados de pesquisas que ocorreram em parceria à CEV ou
por iniciativa da mesma: 1) Relatório sobre os casos de tortura e morte de imigrantes japoneses, 2) Relatório sobre
a morte do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e 3) Relatório de atividades do grupo de trabalho sobre
repressão no campo, no estado de São Paulo.
149
Assim como no restante dos capítulos, “Verdade e gênero” pode ser acessado a partir da página “verdade
aberta” onde estão alocados todos os capítulos que formam o relatório final, que podem ser baixados
separadamente. Ao clicar nos títulos uma nova página é aberta com resumo do capítulo, publicações da comissão
que dialoguem com o tema e audiências promovidas pela CEV sobre o assunto.
146
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submetidas a torturas direcionadas a atingir sua identidade sexual e de gênero –, como sobre a
experiência de mulheres na política em períodos de repressão.
Em seu texto integral, o capítulo é composto por 18 tópicos nos quais se tratam casos
específicos, que possibilitam abrir análises para questões caras à temática de gênero. De forma
objetiva, os tópicos que compõem o capítulo, além de introdução e conclusão, são: 1)
Guerrilheiras assassinadas e/ou desaparecidas, 2) Violência sexual e estupro: o caso de Madre
Maurina, 3) Mulheres, prisão e crianças, 4) Mães no exílio, 5) Mulheres guerrilheiras
torturadas, 6) Presas políticas fazem trabalho doméstico no DOI-CODI?, 7) Abortos forçados,
8) Choques nos seios e vaginas, 9) Inês Etienne Romeu: um caso emblemático, 10) Hemorragia,
ausência ou excesso de menstruação150, 11) Parto na prisão: diante da morte, a vida, 12) Do
sequestro de crianças, 13) Manifestações misóginas, 14) Mulheres queimadas, 15) O silêncio
imposto às mulheres, 16) Nem toda esquerda entendeu a questão das mulheres, 17) Mulheres,
agentes do aparato repressivo, 18) Os crimes sexuais são crimes de lesa-humanidade.
Logo na primeira página, estabelece-se a perspectiva de gênero que guiará o capítulo.

As desigualdades históricas entre homens e mulheres foram reelaboradas e
aprofundadas pela ditadura, que não admitia que mulheres desenvolvessem
ações não condizentes com os estereótipos femininos de submissão,
dependência e falta de iniciativa. Neste sentido, o Estado autoritário
direcionou uma violência específica a elas, gerando distintas consequências e
sequelas entre mulheres e homens (SÃO PAULO, 2015, s/p).

Pela afirmação é possível perceber que o entendimento da comissão a respeito da
viabilidade de interpretação sobre os crimes da ditadura, a partir da ótica do gênero.
Ainda na introdução é exibida uma contextualização sobre o perfil de mulheres da
década de 1960 e 70 e a quais processos e tendências históricas estavam submetidas: como a
revolução sexual marcada pela propagação da pílula anticoncepcional, o ingresso delas no
mercado de trabalho, a “abolição do consentimento do marido para [a esposa] trabalhar fora”
pelo Estatuto da Mulher casada de 1962 (SÃO PAULO, 2015, p. 6) e a legalização do divórcio
em 1977. Todas essas novidades a respeito da vida das mulheres brasileiras permitem conceber
a década de 1960 e 1970 como um momento que contribuiu para a autonomia desse grupo, seja
em relação à independência financeira ou à libertação de seus corpos151.

150

No capítulo, a partir do tópico 9 segue direto para o 11, com ausência do décimo. Para fins de facilitar a
exposição, usaremos aqui o número 10.
151
Além disso, a introdução ainda conta com a denúncia sobre as violações voltadas às mulheres indígenas e
camponesas e pondera sobre o preconceito existente inclusive dentro das organizações de esquerda.
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As renovações que se apresentavam na vida das mulheres brasileiras, contudo, não
fizeram com que as opressões desaparecessem de uma vez e isso fica nítido na abordagem sobre
a participação política feminina. Apesar de os dados apontarem para uma grande adesão de
mulheres a grupos da esquerda – o que se reflete no número de mortas e desaparecidas, 11%
do universo total, segundo o Dossiê Ditadura citado no capítulo, e 17% entre guerrilheiras do
Araguaia, a partir de informações da mesma publicação -, o relatório deixa explícito que: “Para
conseguir integrar a luta contra a ditadura militar, as mulheres tiveram que romper com o
preconceito social, o de suas famílias e também das organizações de esquerda a que pertenciam”
(SÃO PAULO, 2015, p. 4).
A preocupação com a contextualização exposta na introdução do capítulo paulista,
inédita em outros relatórios, é indiciária de algumas questões. Primeiramente, estabelece-se a o
objetivo do capítulo, que mantém o foco nas opressões e violências vividas pelas mulheres, já
que, como expressa o texto, a ditadura teria “direcionado uma violência específica a elas,
gerando distintas consequências” (SÃO PAULO, 2015, p. 1). Em segundo lugar, o texto deixa
explícita a identidade da mulher que será abordada na reflexão: apesar de ser traçado um
panorama geral de sob quais eventos históricos influenciaram a vida das mulheres dos anos
1960 e 70 (camponesas que deixaram a vida rural, ‘mães de família’ que se divorciaram ou
romperam com o trabalho exclusivamente doméstico e galgaram tarefas remuneradas ou jovens
mulheres que usufruíram da revolução sexual), a introdução é fechada com a afirmação de que
todo esse cenário influenciou a vida de um tipo específico de mulheres: as que lutaram contra
a ditadura e romperam com uma expectativa de modelo de mulher vigente na época. Essas
mesmas mulheres sofreram consequências específicas na lógica da violência repressiva e
tiveram traumas peculiares como, por exemplo, manter-se em silêncio “sem conseguirem
compartilhar seu sofrimento” (SÃO PAULO, 2015, p. 2) frente a uma sociedade que
insistentemente as mantém secundarizadas. Por fim, a introdução deixa, ainda, evidente a tese
de que para refletir sobre a violência específica sofrida pelas mulheres daquela época é também
necessário entender que aquelas que se relacionavam com a política estavam em desacordo com
o padrão moral que a repressão pregava.
Definindo o perfil de que mulher será tratada pelo capítulo e em que contexto estavam
inseridas, o texto segue abordando casos de mulheres brasileiras atingidas pela ditadura, a partir
dos quais alguns temas e entendimentos se desenvolveram. Após a introdução, os 18 tópicos
sequentes não respeitam um mesmo padrão: ora são definidos por casos específicos, tal como
em “Violência sexual e estupro: o caso de Madre Maurina” e “Inês Etienne Romeu: um caso
emblemático”, ora derivam de temas pontuais, confluindo no decorrer do texto casos que se
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enquadrem na temática, como em “Guerrilheiras assassinadas e/ou desaparecidas”, entre
outros. Em um ou outros modelos de abordagem, sempre há citação de casos reais que
mobilizam a reflexão a partir dos assuntos a serem tratados. Ainda que recebam o nome de um
caso no título, os tópicos costumam referir-se a mais de uma protagonista: por exemplo, ao falar
de Madre Maurina também se aborda o caso correlato de Áurea Moretti que, além de
testemunha da violência sofrida por Maurina, também foi afetada por tortura similar. Dessa
maneira, o capítulo assume um tom de denúncia dos casos e mobiliza tanto as narrativas
conseguidas a partir de audiências temáticas como lança mão de outras fontes para composição
da argumentação.
Para os fins desta dissertação, optou-se por classificar os diferentes tópicos que
compõem o capítulo em quatro eixos interpretativos: 1) Mulheres afetadas pela lógica moral,
2) Maternidade e repressão, 3) Violência de gênero física e simbólica, 4) Pós-ditadura:
consequências. Entre os tópicos possíveis de enquadrar no eixo “Mulheres afetadas pela lógica
moral”, vê-se textos dedicados a refletir sobre o moralismo em suas diversas facetas, que
afetaram homens e, sobretudo, mulheres de maneiras diferentes. Nesse sentido, tanto a seção
pertencente ao tópico dedicado a tratar as “Guerrilheiras assassinadas e/ou desaparecidas” e
“Mulheres guerrilheiras torturadas”, quanto em “Presas políticas fazem trabalho doméstico no
DOI-CODI?” reside a denúncia das práticas moralmente degradantes utilizadas pela repressão
política, a partir do uso dos saberes machistas colocados na sociedade para repreender de
maneira mais “efetiva” e violenta os diferentes perfis de pessoas perseguidas (SCOTT, 1997).
Principalmente em “Presas políticas fazem trabalho doméstico no DOI-CODI?” fica explícita
a tentativa da ditadura em reafirmar esse desacordo entre mulheres protagonistas políticas e o
padrão de mulher – mãe, esposa, dona-de-casa (SCOTT, 1997):

O conceito de divisão sexual do trabalho que atribui ao feminino às tarefas
domésticas e de cuidado, também foi replicado dentro dos órgãos de
repressão. Segundo Ieda Seixas, houve mulheres que foram obrigadas a
trabalhar na cozinha do Doi-Codi/SP (SÃO PAULO, 2015, p. 24)

Já em “Guerrilheiras assassinadas e/ou desaparecidas”, ao abordar os casos específicos
de cinco mulheres separadamente, retrata-se além da tentativa da repressão em moralizar, a
própria lógica moral presente de forma disseminada na sociedade: “Logo cedo, Ísis mostrou-se
incomodada com as desigualdades sociais e com o papel que esperavam dela por ser mulher”
(SÃO PAULO, 2015, p. 4).
Restrito ainda à abordagem do moralismo machista, em “Nem toda a esquerda entendeu
a questão das mulheres”, o relatório reflete sobre um modelo feminino presente dentro da
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esquerda política, que também se balizou na moral machista presente de forma geral na
sociedade:

Em alguns casos, a luta pelos direitos das mulheres foi considerada
irreconciliável com a orientação dos partidos políticos que decidiram expulsar
suas militantes feministas. Suas ideias e demandas eram julgadas como um
“desvio pequeno burguês” e potencialmente perigoso, já que poderiam dividir
a classe trabalhadora. Estes foram os casos de Amelinha Teles e Crimeia
Almeida, pelo PCdoB e de Marise Egger, pelo Partido Comunista Brasileiro
(PCB) (SÃO PAULO, 2015, p. 39).

É imprescindível não deixar passar ao largo da análise quem protagoniza os casos
elencados para o capítulo. Como já foi referido neste texto, Maria Amélia de Almeida Teles foi
uma das responsáveis pela redação e pesquisa que derivou o capítulo “Verdade e gênero”, na
CEV paulista. Enfrentando a falta de pessoal dedicado ao trabalho e conciliando a investigação
à lógica de denúncia militante, assumida por Amelinha, não é sem motivos que o capítulo reflita
não apenas as apurações acumuladas no decorrer dos trabalhos da comissão, mas
consequentemente mobilize as informações e experiências somadas ao longo das décadas de
luta política.
No eixo Maternidade, encontram-se explicitamente dois tópicos: “Mulheres, prisão e
crianças” e “Mães no exílio”. No primeiro são mobilizados casos que refletem como a
maternidade pode ser usada como agravante da violência direcionada a mulheres mães. Nesses
casos, os prejuízos giram em torno de casos de partos na clandestinidade ou em presídios,
abortos, impedimento de amamentação e uso de crianças como testemunhas de tortura ou
ameaçadas e torturadas como forma de atingir suas mães. A fim de exemplificar essa última
situação, mais uma vez é evocada a história da família Teles, retirada da publicação Brasil
Nunca Mais:

[...] Na tarde desse dia, por volta das 7 horas, foram trazidos sequestrados,
também para a OBAN (DOI-Codi/SP), meus dois filhos, Janaína de Almeida
Teles, de 5 anos, e Edson Luiz de Almeida teles, de 4 anos, quando fomos
mostrados a eles com as vestes rasgadas, sujos, pálidos, cobertos de
hematomas. [...] Sofremos ameaças por algumas horas de que nossos filhos
seriam molestados (BRASIL NUNCA MAIS Apud SÃO PAULO, 2015, p.
16).

“Mães no exílio” parece ser um tema surgido a partir das próprias narrativas de mulheres
ouvidas pela comissão: “A relação com os filhos e filhas também foi destacado nas audiências
públicas pelas mulheres militantes que experenciaram o exílio” (SÃO PAULO, 2015, p. 18).
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Entre os trechos de relatos selecionados para compor o texto, o de Ieda Reis torna-se
emblemático e ilustrativo do porquê escolheu-se pontuar o tema:

E uma das coisas que eu acho importante dizer é que a mulher sozinha no
exílio tem uma condição diferenciada, porque infelizmente o machismo
predominante no exílio fez com que muitas de nós não tivéssemos espaço, não
tivéssemos o devido respeito na esfera política por ser mulher sozinha (REIS
Apud SÃO PAULO, 2015, p.18).

Na mesma linha insere-se o tópico “Do sequestro de crianças”, dedicado principalmente
a mostrar como essa prática derivou-se do objetivo de afetar os pais e, em especial, as mães:

Maria Amélia de Almeida Teles, mais conhecida como Amelinha, foi presa
política, torturada na Operação Bandeirante e teve seus filhos, Janaína e Edson
Teles sequestrados e levados para o DOI. As crianças foram usadas como
meio de torturar os pais (SÃO PAULO, 2015, p. 35).

Ainda relacionados à questão da maternidade, figuram os tópicos “Dos abortos
forçados” e “Partos na prisão: diante da morte, a vida”. O primeiro seleciona casos narrados em
diferentes audiências temáticas promovidas pela Comissão Rubens Paiva, as quais revelaram
abortos ocorridos decorrentes de tortura, situação que muitas vezes foi agravada por ausência
de atendimento médico. Constata-se que o aborto forçado ocorreu de forma bastante recorrente
nas dependências do DOI-CODI paulista. Entre as histórias elegidas para compor o tópico, não
há um padrão: enquanto o caso de Rosalina Santa Cruz é apenas citado – “sofreu aborto forçado
no DOI em São Paulo” (SÃO PAULO, 2015, p. 25) -, o caso de Nádia Lúcia do Nascimento
ocupa quase o tópico todo e contém informações sobre sua militância, bem como trechos de
seu depoimento à CEV:

[...] eu estava grávida de cinco meses e perdi meu filho lá dentro, no DOICodi e foi muito complicado, porque não tive uma assistência, continuei sendo
torturada, colocada na cadeira do dragão, levando choques e, realmente, a
única coisa de tratamento era isso. E, no final, como eu fiquei muito mal,
muito mal, alguns daqueles queriam me levar para o Hospital das Clínicas e o
Ubirajara não deixou (NASCIMENTO Apud SÃO PAULO, 2015, p. 25-26).

É interessante notar que o depoimento de Nádia foi prestado em audiência pública
temática “Verdade e infância roubada”, realizada em maio de 2013, como registra o relatório.
Já no segundo tópico citado, “Partos na prisão”, aborda-se a especificidade do
tratamento direcionado a mulheres grávidas que não deixavam de sofrer violências: “Criméia
conta que havia orientação médica no sentido de quais torturas poderiam ser feitas com ela”
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(SÃO PAULO, 2015, p. 32). Além das violências em mulheres grávidas e da tensão no
momento do parto – ocasião em que as violências continuavam -, o tópico também se dedica a
retratar a ausência de atendimento médico adequado durante o nascimento e a total recusa ao
acompanhamento pré-natal.
O eixo relativo a abordar como a maternidade foi um fator agravante na lógica da
repressão está em acordo com a própria ideia exposta por Maria Amélia durante a audiência
sobre gênero e ditadura, na qual a ex-perseguida política relata o sequestro de seu casal de
filhos, ainda crianças, levados ao DOI-CODI para vê-la logo após a tortura: “Eu não sei até
hoje se meus filhos foram levados para o César [marido e pai de seus dois filhos] ver, mas
levaram para a mãe ver os filhos. E nós sabemos o ônus da maternidade que carregamos”152.
Presente na mesma audiência, a também ex-perseguida política e, na época, ministra da SPM,
Eleonora Menicucci, discute o tema em seu artigo “As relações de gênero entre mães e
filhas/os”

A maternidade biológica, por acontecer no corpo da mulher, a confina ao
espaço doméstico do lar como uma imposição da construção social e cultural.
A mulher-mãe que rompe e desafia esta imposição é penalizada tanto pela
dupla jornada de trabalho como nos casos de tortura é utilizada a sua condição
de mãe para submetê-la a suplícios diferenciados sexualmente. O significado
simbólico deste ato inominável de tortura se articula com a questão da
iminência da perda do poder masculino quando se vê frente a mulheres que
desafiam o instituído. Nesta situação, o poder masculino do torturador ao
torturar de uma só vez a mãe e a filha assume o significado do assassinato de
uma potencial força de poder contra a virilidade de seu poder masculino
(MENICUCCI, 2012, s/p).

Ambas narrativas apresentam aqui uma mesma concepção ao conceber a maternidade
como uma possibilidade de acentuar a violência, ideia que é reforçada pelo capítulo. Como é
possível inferir pelos excertos, a conexão entre a questão de gênero e a questão da infância
figuram duas faces de um mesmo processo, voltado a repreender as mulheres usando contra
elas a lógica de gênero imperante socialmente: que relega a elas o cuidado com a prole.
Portanto, mais que uma violência exercida a partir da especialização no entendimento da
maternidade biológica, a violência contra a mãe a partir da prole figura uma ação contra o lugar
social que o patriarcado reservou à mulher: qualquer violência ocasionada contra filhas e filhos,
nesse sentido, entra para o rol de culpas somadas e carregadas pelas mães.

Trecho da fala de Maria Amélia de Almeida Teles durante audiência pública “Verdade e Gênero”, realizada
em 25 de março de 2013 na ALESP. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-jSkFC_eMxI. Acesso
em agosto de 2017.
152
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Evidentemente, todos os tópicos do capítulo poderiam ser enquadrados no eixo
Violência de gênero física e simbólica, já que o texto dedica-se justamente a denunciar e refletir
sobre como a repressão atuou violentamente de forma específica a atingir mulheres e homens.
Para fins de análise, serão classificados como tópicos possíveis para este eixo aqueles que foram
intitulados de forma centrada na violência153.Ainda que a violência sexual seja denunciada em
outras partes do capítulo, a seção especialmente destinada a abordar a história de Madre
Maurina justifica-se pela especificidade do caso: uma freira atingida por violência sexual154.
No ensejo de sua história, outros casos são citados, mais especificamente o de Ieda Seixas e o
de Eugênia Zerbini. O texto ressalta que essas três mulheres não possuíam ligação efetiva com
grupos perseguidos pela repressão e, ainda assim, foram violadas. Em “Choques nos seios e
vaginas” a narrativa gira em torno do caso de Elza Lobo que, entre as várias torturas sofridas,
a atingiu também essa em específico. Apesar de essa ação violenta, choque elétrico nos genitais,
ser caracterizada pelo Direito Internacional como tortura e, portanto, ser teoricamente
enquadrada nesse tipo de violação, o texto resume-se a bordar exclusivamente o caso de Elza,
em poucos parágrafos. Em “Manifestações misóginas”, apesar da amplitude do título, trata-se
como o feminino “ou o que eles assim consideravam” foi usado “como forma de humilhar e
retirar a dignidade de homens militantes”. Na sequência, é exposto o caso de Pedro Carretel,
ocorrido no contexto do Araguaia, submetido a vestir-se como mulher em frente a sua esposa
como forma de humilhação. Em “Hemorragia, ausência ou excesso de menstruação” o tópico
também se origina a partir da abordagem de dois casos específicos sobre o assunto expresso no
título. Ambas as ocorrências mostram como a violência é cravada na especificidade feminina.
Por fim, “Mulheres queimadas” também dedica-se a expor um caso específico referente à
entrada da Polícia Militar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), ocasião
em que algumas estudantes sofreram queimaduras. A abordagem do caso justifica-se, no texto,
já que elas, as mulheres, “sofreram as mais graves consequências”, chegando ao absurdo da
declaração do Coronel Erasmo Dias: “Pelo menos 80% dos estudantes eram mulheres. Se havia

“Violência sexual e estupro: o caso de Madre Maurina”; “Choques nos seios e vaginas”; “Hemorragia, ausência
ou excesso de menstruação”; “Manifestações misóginas”; “Mulheres queimadas”. Os tópicos já citados “Abortos
forçados” e “Partos na prisão: diante da morte, a vida” poderiam ter duplo enquadramento interpretativo,
pertencendo tanto ao eixo dedicado a abordar questões relativa à maternidade, quanto a este eixo especificamente
voltado à violência. Como tais sessões já foram citadas, não foram incluídas nesta classificação.
154
O texto pondera que violência sexual não se limita a penetração forçada e, portanto, aponta para existência de
relatos que afirmam diversos tipos de violência sofrida por Madre Maurina: “O assédio que sofreu na prisão, sendo
interrogada com homens, tendo a roupa rasgada, submetida às investidas dos torturadores que passavam as mãos
em seu corpo, significa que Madre Maurina sofreu violência sexual” (SÃO PAULO, 2015, p.12). Não é possível
confirmar, no entanto, se procede a história de que Madre Maurina teria engravidado devido a estupro sofrido
durante o período que esteve presa.
153
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mais homens que isso, estavam fantasiados. Mulher não sabe correr de bomba e usa calça e
sutiã de lycra, que são altamente inflamáveis” (DIAS Apud SÃO PAULO, 2015, p. 38).
O último eixo temático, denominado “Pós-ditadura”: consequências, conflui os três
tópicos restantes: “Inês Etienne Romeu: um caso emblemático”; “O silêncio imposto às
mulheres” e “Os crimes sexuais são crimes lesa humanidade”. Enquanto o primeiro e último
tópico, apesar de tratarem de assuntos extremamente sensíveis, expõem a potência da denúncia,
a sessão sobre o silêncio dedica-se a mostrar a imensa barreira que se coloca a mulheres afetadas
por violência. Em “Inês Etienne Romeu...” fica explícito reconhecimento a ex-presa política
não apenas por sua coragem em denunciar as violências sofridas em tortura, mas também pela
importância de sua contribuição ao narrar, como única sobrevivente, a lógica de operação da
Casa da Morte de Petropólis: “Sua importância para a luta por verdade e justiça é muito grande.
Inês é a única testemunha pública da existência e das violações cometidas na Casa da Morte em
Petrópolis/RJ”. O tratamento à história de Inês Etienne, classificado como “caso emblemático”,
remete à lógica apropriada pela CNV de tratar tais histórias, devido à repercussão e
possibilidade de abrir reflexões para alguns tipos de ocorrência. Nesse sentido, a trajetória de
Inês Etienne não se resume à iniciativa de denunciar a existência da Casa da Morte, mas também
à coragem de revelar as torturas sofridas, incluindo estupro. Entre outras passagens, a seção
destaca a fala da comissionada da CNV Maria Rita Kehl durante audiência pública em
homenagem à Inês Etienne:

não há regime autoritário que conviva bem com uma igualdade entre homens
e mulheres. E aí nos faz pensar também por que é que a coragem das mulheres
parece mais intolerável para aqueles que são seus algozes do que a coragem
dos homens. Porque a militante, a guerrilheira ou mesmo a menina que estava
protestando na rua e que foi presa desperta uma ira mais profunda nos seus
algozes (KEHL Apud SÃO PAULO, 2015, p. 29-30).

Na mesma linha de pensamento desenvolve-se a sessão “O silêncio imposto às
mulheres” que, como o próprio título sugere, versa sobre a resistência das atingidas em
denunciar os crimes sofridos. A partir de audiências públicas e, portanto, da abertura “de um
espaço para narrar suas experiências” alguns motivos foram identificados pela comissão como
raízes desse silêncio:
(i) em um primeiro momento, as mulheres que saíram das prisões
estavam mais empenhadas em denunciar as mortes e desaparecimentos de que
foram testemunhas do que em relatar as violências sofridas por elas;
(ii) o medo de que não acreditassem em sua palavra e de magoar ou
ser julgada pela família e amigos;
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(iii) não se sentirem fortalecidas e com garantias para denunciar os
torturadores e ter os crimes apurados;
(iii) serem responsabilizadas/culpabilizadas por terem sido
estupradas, já que a violência contra a mulher é legitimada, em grande medida,
a partir do discurso de “crime passional” produto de uma suposta “necessidade
irrefreável e incontrolável de sexo inerente aos homens” (SÃO PAULO, 2015,
p. 38)

O tópico “Os crimes sexuais são crimes de lesa humanidade” o objetivo, como expressa
o nome da seção, é mostrar o enquadramento jurídico de tal violação a partir da citação de
documentos e eventos históricos que tratam de dar embasamento teórico para a tipificação
criminal. Os documentos não são evocados a partir de citações diretas, mostrando um caráter
bastante distinto do capítulo sobre gênero do relatório da Comissão Nacional. Aqui, ao contrário
do que se encontra em “Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e
adolescentes”, o intuito é reforçar a ideia de legalidade no julgamento e condenação de agentes
que perpetraram crimes durante a ditadura. Para isso, além de alicerçar o argumento nos
consagrados documentos internacionais que versam sobre a jurisdição dos crimes sexuais, o
texto apela para o exemplo argentino – reconhecido pela punição de torturadores e
colaboradores da ditadura – e para a condenação do Brasil junto à CIDH:

O Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no
caso Gomes Lund e outros, referente à guerrilha do Araguaia, sendo obrigado,
dentre outras coisas, a punir os agentes responsáveis pelas violações e Direitos
Humanos. Essa sentença é tratada em capítulo específico no presente relatório
e foi objeto de publicação em livro pela CEV ‘Rubens Paiva’ em 2013 (SÃO
PAULO, 2015, p. 42).

É interessante notar que, diferente do restante do capítulo, os dois últimos tópicos
abordados não partem da análise de casos e nem se resumem a exposição desses. São, na
verdade, sistematizações de: no primeiro caso, resultados alcançados pela própria comissão e,
no segundo caso, de um discurso já estabelecido como bandeira política da sociedade civil
organizada. Principalmente no último tópico, fica evidente o compromisso dessa comissão
estadual com as pautas já consagradas pelos movimentos sociais – especialmente o de
familiares – a respeito dos crimes ocorridos durante a ditadura. Nesse sentido, o texto do
relatório distancia-se, sobremaneira, da análise assinada pela CNV, comprometida sobretudo
com o enquadramento teórico, a partir das bases do Direito Internacional dos Direitos Humanos.
Aqui, o comprometimento do relatório, assim como o objetivo central da comissão – desde o
seu surgimento –, fica explícito: fazer frente à insuficiência dos trabalhos, estrutura e resultados
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apresentados pela Comissão Nacional, bem como pressionar tanto a CNV como o poder público
para que as demandas sociais da sociedade civil organizada fossem atendidas.
Com objetivos que iam além do compromisso de colaborar com a CNV e
descompromissada a se basear na mesma, a comissão paulista pôde ampliar sobremaneira o
espectro de temas tratados à luz da categoria gênero. Essa constatação pode ser vista no último
tópico a ser tratado aqui: “Mulheres, agentes do aparato repressivo”. Esse texto, que não se
enquadra em nenhum dos eixos interpretativos antes definidos, aborda a participação das
mulheres ao lado dos algozes e representa uma inovação, já que até o momento o relatório
paulista foi o único a abarcar o tema, extremamente sensível. A análise sustentada pela
comissão nesse tópico subverte a ideia geral que alegoricamente liga o masculino à repressão e
o feminino à resistência. A experiência dessas mulheres, que estiveram em um espaço
essencialmente masculino, entre agentes da repressão, é algo muito difícil de ser acessado
devido a, pelo menos, duas razões: a primeira relaciona-se com a raridade dos relatos de agentes
e a segunda sobre o desprivilegio feminino nos espaços de fala, principalmente aqueles
dominados por homens, especialmente entre membros da repressão. Nesse cenário, o texto
denunciou justamente um caso específico, da Tenente Neuza, que se valeu de sua identidade
para investigar e infiltrar-se sem levantar suspeitas:

A repressão política, de maneira estrategicamente pensada e organizada,
incorporou mulheres nas fileiras do seu corpo especial de busca, sequestro,
tortura, assassinato e desaparecimento de corpos. E como se não confiasse nas
mulheres, ninguém percebeu o significado perverso dessa incorporação.
Assim a repressão pôde se infiltrar em organizações de esquerda e executar
militantes de forma sorrateira (SÃO PAULO, 2015, p. 41).

O fato de a comissão não ignorar a participação feminina na repressão dá complexidade
à análise, que transcende a suposta dicotomia homens versus mulheres como um confronto e
justifica a inclusão do tema a partir do entendimento levantado por Amelinha:

Olha, a repressão é machista e o machismo é uma questão ideológica, não é
biológica. Então, as mulheres também aprendem e fazem. É aprendido. Eu
falo: tudo isso é aprendido, pelo patriarcado – ele imprime aprendizados, para
homens e para mulheres e vocês tem que defender tais e tais e ideias. Tudo
isso é aprendido (TELES, 2017).

Outra inovação do relatório foi apresentar recomendações ao final de cada capítulo,
condizentes, portanto, com os temas tratados. Dessa maneira, a CEV adotou uma postura
acentuadamente diferente de algumas comissões que não traçaram tais sugestões acerca de
nenhum tema, ou daquelas que lançaram uma lista de recomendações ignorando certos
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assuntos. No caso de “Verdade e Gênero”, há 12 sugestões ao Estado que vão desde a
necessidade de judicializar os crimes e perder os perpetradores, manutenção da memória e
ensino de História, até a implementação de políticas públicas que amenizem hoje as
desvantagens de gênero que continuam similares.
Para além da questão de gênero, mais restritamente ligada à abordagem das disparidades
entre o poder exercido por homens contra mulheres, a CEV-SP, assim como a fluminense e a
nacional, lançou mão de um capítulo exclusivo para refletir sobre como a repressão atuou contra
o que atualmente intitula-se ‘comunidade LGBT’. Em “Ditadura e homossexualidades”, o texto
atribui à Comissão Rubens Paiva o papel pioneiro “na proposta de apurar violações de direitos
humanos praticadas durante a ditadura brasileira contra a população de lésbicas, gays,
transexuais e transgêneros” (SÃO PAULO, 2015, p. 1). Apesar do fato relatado pelo professor
James Green, sobre a inserção da pauta no interior das pesquisas da CNV por sugestão dele
mesmo, a CEV-SP evoca a si um papel vanguardista sobre o assunto. Isso porque, os
responsáveis por escreverem tais capítulos para as três comissões que o incorporaram 155 se
conheceram no ínterim do contexto de funcionamento das comissões, quando Renan Quinalha
já estava envolvido com a CEV Rubens Paiva, como ele mesmo narrou em entrevista para esta
pesquisa156. Com os laços entre James Green e Quinalha, e deste com a comissão paulista,
estreitou-se também a relação entre as comissões da verdade e esse novo tema de pesquisa: a
perseguição aos setores LGBT. A aproximação rendeu o primeiro fruto formal em 26 de
novembro de 2013, quando se realizou na ALESP a audiência “Ditadura e homossexualidades”
– tratava-se do primeiro evento que mobilizava o tema.
A audiência foi marcada pelas falas do próprio James Green e da mestra em História e
ativista lésbica Marisa Fernandes. Ambos fazem parte da publicação “Ditadura e
homossexualidades. Repressão, resistência e a busca da verdade”, organizada por Green e
Quinalha e lançada antes mesmo de o Relatório Final da CNV vir a público. A programação e
efetivação do evento, assim como o processo de organização do citado livro não foram úteis
apenas para reunir informações e interpretações sobre o tema, mas também para pressionar a
CNV a abraçar, de fato, a temática, como relata o Professor Green em entrevista para esta

155

James Green e Renan Quinalha colaboraram com a produção dos textos sobre perseguição à comunidade LGBT
para a CNV, CEV-SP e CEV-Rio.
156
QUINALHA, Renan. Depoimento [outubro de 2016]. Entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa,
via Skype.
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pesquisa157. Prova disso é a realização de outra audiência com o mesmo tema, em 29 de março
de 2014 no Memorial da Resistência.
Com a aproximação entre Green e Quinalha, e contando com a ajuda de simpatizantes
da causa, como Amelinha Teles e Adriano Diogo, tornou-se possível efetivar as pesquisas sobre
homossexualidades no âmbito da Comissão Paulista. As investigações nesse âmbito também
serviram para pressionar a inclusão do capítulo temático ao relatório da Comissão Nacional.
Mais uma vez, a ação ocorrida no interior da CEV-SP não se resumiu à realização de eventos
ou pesquisas que se limitassem ao funcionamento da própria CEV, mas, a partir de atividades
internas, seus integrantes (também militantes – vale ressaltar) empreenderam atos políticos que
justificassem transformações no interior da CNV.
O capítulo paulista também se comprometeu com a “tentativa de compreender as formas
de resistência que a organização ainda incipiente do movimento LGBT empreendeu nesse
momento” (SÃO PAULO, 2015, p. 1). A exibição desse objetivo marcou uma diferença entre
esse e aquele escrito para a CNV, que – alocado no segundo volume – tem como objetivo central
pensar a repressão sofrida por esse grupo sem, no entanto, enquadrar tal situação à lógica de
violação de direitos humanos158. A diferença entre as duas propostas explicita-se logo no início
do texto, ao expressar que a atuação da Comissão Rubens Paiva “sempre esteve orientada para
a visibilização política de setores marginalizados nas narrativas oficiais da história recente de
nosso país” (SÃO PAULO, 2015, p. 1).

[...] com as Comissões da Verdade, nota-se que começa a haver uma abertura
mais visível, ainda que pequena, para que os marcadores sociais de diferenças
sejam efetivamente levados em conta no trabalho de justiça e de memória feito
pelo Estado brasileiro, o que aconteceu de maneira muito tímida e pontual nos
momentos anteriores (SÃO PAULO, 2015, p. 3).

Contudo, é pertinente ponderar que, apesar de se comprometer explicitamente com a
apuração das violações de direitos humanos desse grupo, o texto não se debruça em tipificar as
denúncias presentes no capítulo dentro da lógica das violações de direitos, definida por
documentos do Direito Internacional. Assim, reproduzindo a lógica já presente em toda a
redação do relatório paulista, o capítulo mantém-se majoritariamente conectado a expor casos
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GREEN, James. Depoimento [setembro de 2016]. Entrevista concedida exclusivamente para esta pesquisa, via
Skype.
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Como já foi expresso no capítulo anterior, o relatório da CNV divide-se em três tomos: o primeiro, dedicado a
expor os resultados relacionados às investigações sobre graves violações de direitos humanos; o segundo,
responsável por retratar “textos temáticos” sobre grupos que foram afetados pela repressão sem, no entanto,
sofrerem o que se chama de “graves violações de direitos humanos”; e, o terceiro, dedicado ao perfil individual de
pessoas mortas ou desaparecidas por ação da ditadura.
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de repressão a pessoas LGBT em suas mais diversas formas, assim como dedica espaço para
explorar as tentativas de resistência desse grupo, a partir do entendimento de que a ditadura
atuou também em uma lógica moralizante:

[...] é fato que as restrições de direitos e as violências contra pessoas LGBT
sempre existiram com certa tolerância [...] das instituições políticas e órgãos
de Estado. Por outro lado, percebe-se que a dimensão patriarcal, machista e
homofóbica da violência do Estado acaba se diluindo na superfície dos
padrões gerais de violações de direitos humanos da ditadura, que perseguiu
não apenas homossexuais como se sabe, mas opositores políticos que eram
vistos como ameaça ao regime estabelecido a partir do golpe (SÃO PAULO,
2015, p. 4).

Assim, o capítulo compõe-se de seis tópicos dedicados a discutir: 1) Repressão e
liberação sexual: um paradoxo na ditadura, 2) Uma repressão particular dirigida à população
LGBT, 3) A esquerda e movimento LGBT, 4) A articulação do movimento LGBT, 5) A
repressão policial contra LGBTs em São Paulo, 6) Censura e sistema de justiça. Ao final,
seguindo o modelo expresso no relatório paulista, o capítulo ainda lança as recomendações
especificamente ligadas ao assunto trabalhado no texto. Os subtítulos demonstram que há um
nítido alinhamento de concepção existente entre “Ditadura e homossexualidades”, escrito para
a CNV, e “Ditadura e homossexualidades”, feito para o relatório paulista. Tese compartilhada
com o capítulo da Comissão Nacional, o primeiro tópico de “Ditadura e homossexualidades”
paulista também se dedica a refletir sobre as duas tendências presentes nas décadas de 1960 e
1970 para o tratamento dos grupos LGBT. Em “Repressão e libertação sexual: um paradoxo na
ditadura” fica explícita a concomitância entre a repressão dirigida a homossexuais, ao mesmo
tempo que uma certa liberdade de expressão permitia a vivência de um “momento de expansão
social”, possibilitada pelo milagre econômico e, consequentemente, a “possibilidade de uma
sociabilidade pública” (SÃO PAULO, 2015, p. 5).
A repressão, mencionada no primeiro item, porém, é mais aprofundada no segundo
tópico, “Uma repressão particular dirigida à população LGBT”. Assim, embora pondere a
existência de uma relativa tolerância a manifestações não enquadradas na hetonormatividade
na década de 1960, o texto também expõe o perfil moralista assumido pela ditadura, que afetou
consequentemente a população LGBT:

Porém, a eliminação de direitos democráticos e de liberdades públicas que
desencadeada com o golpe de 1964, com a instauração de um regime
autoritário e repressor, adiou as possibilidades da constituição de um
movimento desta natureza no Brasil, adiando-se a emergência de atores
políticos pautando esses temas na cena pública. Paralelamente, a ditadura
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reforçou o poder da polícia, a censura sobre diversas esferas da vida e as
arbitrariedades da repressão estatal, instituindo uma notória permissividade
para a prática de graves violações dos direitos humanos de pessoas LGBT
(SÃO PAULO, 2015, p. 7).

Assim como em “Verdade e gênero”, o relatório paulista não se furtou em apontar para
a própria esquerda como mantenedora de uma visão moralista a respeito do surgimento de
novas bandeiras de luta política, em “Ditadura e homossexualidades”. Dessa maneira, o tópico
“As esquerdas e o movimento LGBT” ressaltou que as pautas empunhadas por uma nova
comunidade LGBT, que surgiu paulatinamente a partir de uma “visão crítica à homofobia”,
típica da década de 1960, não foram incorporadas pelos movimentos de esquerda. Afinal, “[...]
a população LGBT sofreu tanto a violência moralista da ditadura quanto o preconceito no
interior dos próprios grupos opositores ao regime” (SÃO PAULO, 2015, p. 9). Essa ideia
reforça a tese de que a repressão direcionada a essas pessoas também foi específica, diferente
daquela voltada para membros de grupos da esquerda. Aqui, mais que ressaltar que a repressão
agiu de forma específica ao perseguir esses grupos, o texto coloca um diferencial crucial entre
o perfil abordado no capítulo e os outros perfis presentes no relatório: por exemplo, se enquanto
a abordagem voltada às mulheres tratava especificamente daquelas que atuaram dentro dos
movimentos de esquerda, aqui o objetivo é mostrar que a repressão ampliou seu espectro de
perseguição, incorporando um discurso moral que justificava a violência e vigilância também
a setores que não pertenciam à esquerda, mas que de diferentes maneiras apresentavam uma
plataforma de ideias perigosa à moral ditatorial.
Nesse item, a redação faz uso de uma fala de James Green: “grandes setores das
esquerdas compartilhavam as mesmas noções moralistas e homofóbicas que marginalizavam
os seus militantes” (SÃO PAULO, 2015, p.10). Ele, assim como Amelinha e outros
personagens já tratados nesta seção, assume um lugar duplo, entre a militância e a pesquisa.
Green que, além de professor e pesquisador em História, foi militante na década de 1970
(GREEN, 2017) mostra que não há um discurso uníssono na esquerda sobre o tema, já que tanto
ele como outros membros de organizações políticas levantaram pautas relacionadas à liberdade
e projeção das necessidades LGBT. O duplo lugar identitário de Green também revela que,
mais que pesquisa acadêmica, esse capítulo – e possivelmente os outros dois – é também reflexo
da própria experiência vivenciada por um militante.
Na lógica de surgimento de “novos movimentos sociais”, como se referia Sader (1989),
o capítulo aborda ainda “A articulação do movimento LGBT” em seu quarto tópico. Ao
construir o histórico de organização política da comunidade, o texto ressaltou algumas
experiências, localizadas temporalmente a partir da década de 1970 e referentes à definição de
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bandeiras específicas da população LGBT. Seguindo a lógica de outros movimentos originados
no mesmo período, encontra-se a incitativa de João Silvério Trevisan, ex-exilado político que
no contexto do “gay power” lançou uma tentativa de articulação do movimento em 1976. O
capítulo dedicou-se, ainda, a explorar alguns meios de comunicação dedicados a tratar essas
bandeiras, como a Coluna do Meio, parte do jornal Última Hora, e o jornal Lampião da
Esquina.
Partindo da ideia de que “A emergência do movimento LGBT com a organização de
fóruns e de manifestações como as descritas não passou, contudo, desapercebida pelos órgãos
de repressão” (SÃO PAULO, 2015, p. 14), o capítulo investiu na reflexão sobre “A repressão
contra LGBTs em São Paulo”, na tentativa de levantar algumas especificidades da situação no
estado. Para isso, foi esmiuçada a própria lógica repressiva particular ao contexto paulista, com
a existência da Operação Bandeirantes e outros órgãos existentes para a prática específica da
repressão. Embora essas instituições fossem voltadas a reprimir a esquerda - e essa resistisse a
incorporar a comunidade LGBT –, todo esse contexto de aprofundamento da vigilância e
violência de Estado colaborou para que outros projetos repressivos atuassem. Assim, o texto
mostra que a partir das políticas empreitadas pelo governo estadual de Paulo Maluf (1976-1980)
implementou-se uma lógica de perseguição e extermínio de travestis e homossexuais.
Por fim, em “Censura e sistema de justiça”, o capítulo seguiu a mesma tese e afirmou
que os “preconceitos homofóbicos embutidos na ideologia anticomunista e moralista adotada
pelo regime militar infiltravam todos os espaços nos quais o estado de exceção operava” (SÃO
PAULO, 2015, p.21). O caráter moral da ditadura, portanto, não se restringiu às ações
protagonizadas por militares no intuito expressivo de reprimir, mas alargou-se a outras esferas
institucionais do Estado, tal qual o sistema de Justiça.
Do universo de sete recomendações expressas no fim do capítulo e especificamente
dedicadas a sugestões que se relacionem com carências apresentadas pela comunidade LGBT,
nem todas referem-se à ditadura. Entre a criação de lugares de memória “dos segmentos LGBT
ligados à repressão e à resistência durante a ditadura”, pedido de desculpas do Estado a
membros dessa comunidade e reparação para os mesmos, encontra-se também recomendações
para “criminalização da homolesbofobia” e “aprovação da lei garantindo livre identidade de
gênero” (SÃO PAULO, 2015, p.25). Tanto nas recomendações quanto no restante do capítulo
percebe-se, portanto, uma ampliação dos sentidos de perseguição da ditadura: a reflexão aqui
não se resume a considerar apenas as pessoas atingidas por sua experiência na esquerda política,
mas esforça-se em mostrar como o espectro da ditadura esteve ampliado para outros setores, no
sentido de moralizar as mais diversas esferas.
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A CEV-SP, portanto, pode ser considerada a experiência de comissão estadual mais
militante entre os projetos aqui analisados. Tratou-se de uma confluência de diversos sujeitos
políticos já envolvidos com as bandeiras por memória, verdade e justiça e da reunião de análises
sobre temas relacionados à ditadura que dialogavam mais intimamente com a demanda de
setores organizados da sociedade civil do que com a lógica do Direito Internacional que dava
os rumos da CNV. A narrativa que dá tom ao documento final, por conta disso, é marcado por
um aspecto muito menos acadêmico e muito mais de denúncia. A Comissão Rubens Paiva, vale
ressaltar, reuniu e deu visibilidade não apenas aos trabalhos investigativos desenvolvidos
durante o mandato, mas é também resultado das décadas de trabalho militante.

3.5. Comissão da Verdade do Rio de Janeiro

O último lançamento de relatório estadual com abordagem da questão de gênero
verificado até o fechamento da pesquisa foi o da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro,
ocorrido em dezembro de 2015. A instauração da comissão deu-se a partir da Lei estadual nº
6.335, em 24 de outubro de 2012. Seguindo o fluxo comum da maioria das comissões aqui
abordadas, a CEV-RJ estabeleceu, pela letra da lei, um compromisso com a elucidação de “fatos
e circunstâncias dos casos de graves violações”, no mesmo período estabelecido pela CNV, de
1946 a 1988. Inicialmente prevista para concluir seus trabalhos em um prazo de dois anos,
acabou por ampliar seu tempo de pesquisa por mais oito meses, em conformidade com o
Decreto Estadual nº45.025, de 4 de novembro de 2014.
Apesar de ter percorrido um caminho institucional, já que se originou a partir de uma
lei estadual, a comissão, assim como em outras experiências de CEV, também ficou marcada
por uma composição destacada de militantes políticos, muitos dos quais com total ligação com
o passado de perseguição, repressão e violação. Na página da comissão na web, no tópico
relativo à “Estrutura” é possível encontrar os nomes acompanhados pelo perfil político dos
membros, que variam entre “ex-membro do Partido Comunista Brasileiro (PCBR)”, “excoordenadora da CEMDP”, “vice-presidente da União Nacional dos estudantes (UNE). 159 .
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Além de a CEV-Rio demonstrar central preocupação em identificar politicamente cada
membro, a seleção também vai de encontro frontal com a proposta defendida na lei de
estabelecimento da CNV, que determinava uma equipe de pessoas desligadas de questões
políticas relacionadas à ditadura em sua composição.
Para além do grupo comissionado, a CEV-Rio também contou com uma equipe de
assessores, voluntários, pesquisadores colaboradores e pesquisadores financiados pela
FAPERJ. Foi justamente do convênio estabelecido com a Fundação que se derivou o maior
número de pessoal envolvido na composição dos trabalhos de investigação e pesquisa. A
entrada desses profissionais para a comissão foi essencial para o desenvolvimento das
atividades e nasceu de um edital construído conjuntamente, como aponta a Secretária Executiva
do projeto, Virna Plastino. Em entrevista exclusiva para a dissertação, Plastino afirmou160:

A gente teve um sistema aqui na comissão do Rio que foi o seguinte: a gente
teve assessoria de jornalistas e outros profissionais que tocaram algumas
pesquisas aqui dentro, mas a gente teve um grosso de pesquisas que veio de
um edital que a gente construiu junto a FAPERJ e selecionamos 7 projetos de
pesquisa de 6 universidades distintas aqui do Rio de Janeiro, com várias
temáticas. Algumas foram mais incluídas no relatório que outras
(PLASTINO, 2017).

Completou-se a equipe com a inclusão de “pesquisadores colaboradores”, convidados a
participar dos trabalhos atendendo à seguinte demanda: “A gente sentia que havia lacunas que
a gente não poderia passar e fomos atrás de pesquisadores que ou tinham já uma pesquisa, ou
que estavam dispostos a partir do zero para tocar esse projeto junto com a gente” (PLASTINO,
2017).
Apesar de ter iniciado seus trabalhos em março de 2013 e, portanto, já contar com o
mapa temático esboçado pela CNV que, na época, já possuía seus grupos de trabalho ativos e
separados por temas, a CEV Rio optou por uma divisão em “frentes de trabalho”: 1) mortos e
desaparecidos; 2) planos e atentados terroristas praticados pelo Estado; 3) financiamento,
estruturas e institucionalidade da repressão; 4) centros clandestinos e oficiais de repressão e
lugares de resistência; 5) observatório para a não-repetição. Como é possível observar,
nenhuma frente dedica-se a gênero ou temas afins. Sem um grupo especificamente direcionado
às pesquisas a partir do prisma de gênero, a comissão apenas se atentou para a importância de
incorporar alguns assuntos após o lançamento do relatório da Comissão Nacional, em dezembro
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de 2014. Com a publicação do informe, a CEV passou a realizar discussões que apontaram para
a necessidade de inclusão do tema:

[...] saiu o relatório da CNV e a gente se propôs a fazer rodas de conversas
semanais [...] A gente tinha encontro semanais com os membros, que era nossa
reunião ordinária, toda quarta-feira e toda segunda-feira a gente tinha reunião
só com a assessoria. E a gente decidiu quando saiu o relatório da CNV, que a
gente tinha que fazer rodas de leitura do relatório, de cada capitulo e com os
membros porque, afinal de contas, todo processo decisório, construção de
sumário, temas que iam entrar, cada detalhe, a gente decidia nessas reuniões
ordinárias com a presença de todos os membros. Então, a gente fez roda de
leitura do capítulo de gênero. Fui eu, inclusive, que apresentei o capítulo que
por ventura também era 10. O nosso também acabou sendo 10. Aí a gente fez
aqui a leitura, a discussão e ficou evidente que a gente precisava tocar algo
nesse sentido e a gente defendeu em reunião que a gente tinha depoimento
suficiente pra isso. Foi aprovado e não teve nenhuma resistência, sabe, nesse
sentido? A questão era mostrar que tínhamos material e condição para fazer
(PLASTINO, 2017).

A CEV-Rio, portanto, apenas percebeu a necessidade de desenvolver análises de gênero,
sobre as violações já identificadas, no fim de seu mandato – quase dois anos após o início dos
trabalhos e apenas um ano antes de entregar seu informe. Nesse cenário, em regime de urgência,
a comissão precisou encontrar uma maneira eficaz de refletir sobre gênero, usando o material
já acumulado pelos trabalhos de pesquisa. Para resolver a situação, a solução foi convidar uma
profissional que trabalhasse como pesquisadora colaboradora para a comissão: entrou,
oficialmente, para o corpo de trabalho da CEV, a antropóloga Natacha Nicaise. Apesar de não
ter uma longa trajetória na pesquisa do tema gênero e ditadura, a acadêmica – que já fazia parte
de um dos grupos de pesquisa financiados pela FAPERJ para trabalhar em conjunto com a
comissão –, mostrava interesse em realizar um pós-doutorado sobre o tema e, assim, passou a
compor o núcleo de trabalho da CEV. Nicaise, em entrevista exclusiva para esta pesquisa,
revelou que já era frequentadora assídua das audiências, especialmente aquelas que
participariam mulheres161. Como espectadora de uma das audiências, foi tocada por um dos
relatos de uma atingida política, o que foi marcante para que assumisse a tarefa de compor o
capítulo. Para o desenvolvimento das pesquisas, Nicaise pôde contar com todos os relatos já
acumulados pela comissão que, apesar de não terem sido colhidos com intuito de pensar as
questões de gênero foram, assim mesmo, essenciais para o desenvolvimento da reflexão.
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via Skype.
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Trajetória similar às pesquisas sobre gênero, teve a pesquisa encabeçada pelo Professor
James Green e pelo acadêmico Renan Quinalha. Assim como ocorreu com Nicaise, a dupla foi
convidada a compor um artigo sobre o tema a parir de uma documentação do Arquivo Nacional
identificada pela CEV-Rio como fundamentalmente importante. O conjunto de fontes, portanto,
subsidiou a redação do material que começou a ser composto a partir do convite de Plastino aos
pesquisadores que redigiram um artigo que originou o capítulo:

Dois temas que entraram a partir da publicação do relatório da CNV: foi esse
das mulheres e esse sobre homossexualidade. E aí a gente tinha um espectro
mais reduzido de pesquisadores que tratavam do tema. E eu mandei um e-mail
pro James Green perguntando se ele tinha disponibilidade de produzir um
artigo que falasse especificamente do Rio de Janeiro. A gente, com assessores
nossos aqui... Na verdade, um assessor que é historiador e faz muita pesquisa
de arquivo aqui pra gente, ele achou uns documentos no Arquivo Nacional e
aí a gente subsidiou, de certa maneira, o Renan e o James Green com algumas
documentações que foram analisadas. E aí eles mandaram pra gente o texto e
a gente fez algumas pequenas mudanças, alguns cortes, reescrevemos alguns
parágrafos. Mas foi um capítulo que também ficou mais restrito a esse
momento final da escrita do relatório. Não foi um capítulo que a gente teve
assim... A gente subsidiou com documentos, mas a gente não participou da
construção deles. Não debatemos, não discordamos, não apontamos nada,
mesmo porque são duas pessoas muito capacitadas e, enfim, a gente confiou
na produção deles (PLASTINO, 2017).

O comprometimento com os objetivos expressos na lei tornou-se, quase três anos
depois, um relatório amplo dividido em seis partes: I) A Comissão da Verdade do Rio, II) O
golpe de 1964 e a ditadura, III) A violência e terror do Estado, IV) A estrutura do Estado
ditatorial, V) Autoria das graves violações de direitos humanos e VI) O que resta da ditadura,
como se vê abaixo.
Figura 4 – Reprodução do Relatório Final CEV-RJ

Integra a terceira parte do relatório, “Violência e terror de Estado”, o capítulo “Mulheres
na luta contra a ditadura”. Inicialmente, é possível pontuar uma diferença entre esse e os demais
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capítulos de relatórios – tanto nacional quanto os estaduais –, especificamente destinados a
abordar a questão de gênero: o informe fluminense é o único a mencionar explicitamente
“mulheres” em seu título, como tema central de análise. Entretanto, o texto não se furta de
assumir as lentes de gênero para reflexão do capítulo, iniciando com a questionadora pergunta:
“a violência de Estado tem gênero?”. A partir da indagação, o texto debruça-se sobre o processo
de construção da análise de gênero dentro da lógica das comissões da verdade e conclui sobre
a relativa novidade que o tema representa dentro da lógica da Justiça de Transição. No caso do
Rio de Janeiro, a opção por adotar tal análise encontra justificativa justamente na reunião “de
depoimentos reveladores de aspectos peculiares da violência sofrida por mulheres durante a
ditadura” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 137).
No ensejo da tese defendida pelo relatório paulista, o capítulo dá sequência à análise
dedicada a contextualizar qual era a expectativa social direcionada às gerações de mulheres das
décadas e 1960 e 1970 e o paradoxo vivenciado por essas: afinal, as “décadas de 1960 e 1970
foram marcadas por um profundo questionamento em relação ao papel tradicionalmente
destinado à mulher na sociedade” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 138). Dessa maneira, o texto
entendeu que principalmente aquelas que lutaram contra a ditadura “ousaram romper com os
papéis de gênero”, o que lhes rendeu uma caracterização “multiplamente transgressora” aos
olhos da repressão. Essa afirmação reforça a ideia já presente no título do capítulo sobre o perfil
de mulher que será tratada pelo texto: ex-presas políticas, ex-perseguidas políticas, mortas e
desaparecidas. Assim, amparado pelos relatos prestados por elas junto à comissão, o texto
constrói-se alternando excertos de narrativas de mulheres afetadas pela ditadura a reflexões que
enquadram os casos reais dentro da perspectiva de gênero, mobilizando noções sobre uma
“violência [que] se organizava por meio da hierarquia de gênero” (RIO DE JANEIRO, 2015,
p, 138).
A partir desse entendimento, a CEV conseguiu classificar as narrativas de mulheres
afetadas pela violência de Estado durante a ditadura em três grandes eixos: 1) “técnicas de
torturas e a violência sexual”, 2) “esterilização, aborto e maternidade e 3) “os labirintos e
silenciamentos da memória no corpo torturado” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 139). Constatada
essa possibilidade interpretativa de divisão temática, o texto segue dedicando-se a abordar esses
três tipos de narrativas acerca da experiência das mulheres na luta contra a ditadura.
Em “Métodos de tortura e a violência sexual”, assim como nas demais comissões
estaduais, não há um foco voltado para a conceituação do que se considera violência sexual, da
mesma maneira que nenhum documento advindo do Direito Internacional dos Direitos
Humanos – e que portanto justificaria a adoção do conceito – é citado. A sessão é formada,
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sobretudo, por relatos de mulheres afetadas por tal violência em suas diferentes formas práticas.
Há um aspecto muito específico da CEV-Rio que necessita ser destacado para análise dessa
questão: além dos textos temáticos que compõem o relatório, as pesquisas solicitadas para
pesquisadores colaboradores também derivaram artigos sobre os assuntos. Virna Plastino, em
entrevista exclusiva para esta pesquisa, explicou que os textos que comporiam o relatório eram
discutidos e alterados pelos assessores até que fossem completamente aprovados para serem
inseridos no documento final. Para além desta redação, os pesquisadores colaboradores
elaboravam também um artigo, refletindo sobre o mesmo assunto, os quais também podem ser
acessados na página da comissão na web. Dessa maneira, sobre a questão de gênero, Natacha
Nicaise produziu “Acordar as múltiplas vozes silenciadas: ex-presas políticas na Justiça de
Transição Brasileira”, fruto da mesma pesquisa desenvolvida para a CEV. Nesse texto, em
específico, Nicaise apesar de não centrar seus argumentos na perspectiva do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, expõe de forma mais teórica a relevância histórica da
abordagem do tema à luz da comissão da verdade, com o objetivo de “mostrar de que forma as
dinâmicas de gênero influíram nas violações de direitos humanos ocorridas no período,
especialmente no que diz respeito às graves violações de direitos humanos sofridas por
mulheres engajadas na resistência à ditadura” (NICAISE, 2015, p.1). Além disso, o artigo ainda
lança um olhar mais cuidadoso para definição de gênero adotada para análise, como uma
“dinâmica de relação embutida em forma de dominação variadas” (NICAISE, 2015, p.1)162:

O caso da Comissão para a Recepção, a Verdade e a Reconciliação do TimorLeste (CEVR, 2001) ilustra a adoção de um “terceiro tipo” de abordagem de
gênero baseado num “enfoque combinado”. Neste caso, foi adotada uma
perspectiva voltada não somente para a violência sexual, mas também para a
compreensão das diferentes experiências das mulheres enquanto vítimas de
violações de direitos humanos. Uma unidade especial dedicada a este tipo de
investigação foi estabelecida e estendida às demais unidades da Comissão
(Nesiah, Vasuki. 2006. Comisiones de la Verdade y Genero: Principios,
Politicas y Procedimientos. New York: International Center for Transitional
Justice, 60 p) (NICAISE, 2015, p.3-4).

Ficam visíveis, na leitura do artigo e do relatório, as diferentes formas de abordagem do
mesmo assunto: enquanto no primeiro caso trata-se essencialmente de uma produção
acadêmica, que se ampara nas teorias disponíveis para refletir sobre o caso brasileiro, o segundo

162

Munido de uma narrativa acadêmica embasada por uma bibliografia consistente e pela análise de relatos de
mulheres afetadas pela violência de Estado durante a ditadura, o artigo de Nicaise versa sobre os seguintes pontos:
1) A violência de Estado tem gênero?; 2) Luta feminina: uma transgressão; 3) Por que vir aqui? e 4) Memórias e
silêncios.
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assume uma escrita mais fluida e amparada principalmente nos relatos de mulheres atingidas
pela violência de Estado durante a ditadura, respeitando uma identidade própria já desenvolvida
pelas outras experiências de comissões da verdade, no Brasil e em outros países. Dessa maneira,
a não abordagem teórica da questão da violência sexual não pode ser vista como lacunar no
texto do relatório, mas sim como opção para uma abordagem condizente com os modelos de
redação apresentados nos relatórios de comissões da verdade, que dão prioridade às narrativas
das vítimas, e se organizam em textos com linguagem mais acessível para serem lidos por
diferentes públicos.
Validada pela fala das vítimas de violência, a sessão “Métodos de tortura...” lançou mão
de excertos de cinco depoimentos, todos de mulheres, prestados durante audiências públicas
organizadas pela própria CEV-Rio e em parceria com a CNV. Os relatos mobilizam temas que
vão desde a tortura em mulheres como forma de afetar companheiros ou namorados (RIO DE
JANEIRO, 2015, p. 141) e testemunhos sobre variadas maneiras de torturas sexuais – tal como
o uso de animais, ameaças psicológicas e mesmo o estupro:

Na própria definição das mulheres torturadas, o estupro constitui uma das
formas de violação sexual, que não se limita à penetração vaginal ou anal pelo
órgão masculino ou ao sexo oral mediante o uso da força. De acordo com
definição sustentada pela CNV, a violência sexual abarca: “penetração de
natureza sexual, não consentida, do corpo da vítima por órgão sexual, membro
ou objeto utilizado pelo violador,
com o uso da força ou mediante ameaça de coerção. O estupro é, portanto,
apenas uma das formas possíveis de violação sexual (BRASIL Apud RIO DE
JANEIRO, 2015, p.142).

É interessante notar que o relatório fluminense baseia-se na definição apresentada pela
CNV para enquadrar teoricamente a noção sobre o crime de estupro, o que reforça o lugar
central da Comissão Nacional como influenciadora do caminho das comissões estaduais,
embora essas tenham arriscado traços identitários.
Entre os relatos utilizados para a composição da sessão “Métodos de tortura e violência
sexual contra a mulher” estão as falas de Dulce Pandolfi, Lucia Murat, Rosalina Santa Cruz e
Estrela Bohadana. Enquanto o depoimento de Rosalina foi retirado de audiência realizada pela
parceria entre CNV e CEV-Rio, o testemunho de Estrela foi conseguido no acesso a audiência
promovida pela Comissão Municipal de Volta Redonda. Apenas as duas primeiras narrativas
originaram-se de iniciativa exclusiva da CEV-RJ e, ainda que não se tratasse de um evento
especificamente voltado ao debate da questão de gênero, a audiência que contou com os relatos
de Dulce e Lucia foi um marco para a discussão do tema. A notícia sobre os relatos das ex-
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presas políticas em audiência mobilizaram a mídia ao jogar luz às violências sofridas por essas,
em aulas de tortura ou pelo uso de animais (jacaré), ou o que os torturadores intitulavam de
tortura sexual científica163, entre outras ações. Ainda que o convite a ambas para prestarem
relato não tenha sido motivado exclusivamente pela finalidade de mobilizar o tema gênero, o
espanto frente às denúncias lançadas no evento mostraram a fragilidade do assunto que, por
muitas vezes, foi calado. Uma imagem representativa da ocasião foi a foto capturada no ato da
audiência e ilustrada em alguns veículos midiáticos, como em “Relatos de tortura levam a
Comissão da Verdade do Rio às lágrimas”, matéria na qual figura a foto com a seguinte legenda:
“filha da historiadora Dulce Pandolfi foi aos prantos durante depoimento de sua mãe” (STURM,
2014)164.
Apesar de serem consequências das violências sofridas e, portanto, poderem se
enquadrar no tópico anterior, a CEV-Rio optou por destinar uma sessão exclusiva aos casos de
“Esterilização, aborto e maternidade”. O entendimento sobre essas exclusividades femininas,
que atenuaram as consequências, para as mulheres, das torturas vividas ampara-se na ideia de
que:
Os agentes do Estado usaram a gravidez e a maternidade como mais uma
forma de infringir dor e sofrimento às mulheres. Os relatos sobre torturas
apontam para violências dirigidas particularmente aos órgãos genitais e
reprodutores, choques elétricos na vagina para torná-las estéreis, mutilação
dos seios e golpes no abdômen com o objetivo explícito de impedir a
reprodução biológica do “inimigo”, o nascimento de “mais um comunista” no
mundo (RIO DE JANEIRO, 2015, p.141).

Mais que inviabilizar a experiência de ser mãe, a comissão tratou, nesse ínterim, casos
de maternidade e, mais especificamente, gestação em situações de exílio e clandestinidade.
Além dos problemas e traumas apontados por mulheres que abortaram ou que tiveram que viver
a maternidade em ocasiões de tensão social, política e psicológica, a comissão também foi
atenta ao caráter redentor que a maternidade, em suas diferentes formas, representou para essas
mulheres. Esse caráter é ilustrado com a história de Maria Helena Guimarães Pereira que, após
163

Segundo relata a CEV-Rio, a partir do depoimento de Lucia Murat, esse tipo de
procedimento consistia em: “O método denominado pelo próprio torturador como ‘tortura
sexual científica’, explicita o caráter sexista da formação policial e afirma a dominação
masculina no ato de produzir humilhação, dor e sofrimento ao corpo feminino imobilizado. Por
meio da introdução de objetos e animais nos órgãos genitais e reprodutores e da manipulação
das partes íntimas, foram violadas sexualmente inúmeras mulheres que ousaram lutar contra a
ditadura” (RIO DE JANEIRO, 2015, p.141).
164

Disponível
em
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pol%C3%ADtica/relatos-de-tortura-levamcomiss%C3%A3o-da-verdade-do-rio-%C3%A0s-l%C3%A1grimas-1.151724. Acesso em agosto de 2017.
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sofrer um aborto em decorrência de torturas, “encontrou formas de exercer a maternidade” (RIO
DE JANEIRO, 2015, p.125). A maternidade experenciada por ela deu-se, assim, por meio do
trabalho e da adoção:

Eu trabalho com criança pequena, sou voluntaria no hospital. Trabalho com
recém-nascidos inclusive, no CTI. Trabalho no Fernandes Figueiras como
voluntaria. Ha 15 anos que trabalho naquele hospital, tenho loucura por
criancas. As pessoas falam “por que voce não tem uma creche?”, mas eu me
resolvi bem, eu fui adotando (PEREIRA Apud RIO DE JANEIRO, 2015, p.
145).

Diferente da situação de Maria Helena, outra história abordada pelo capítulo é a de
Maria Ignez Breder Barreto. Grávida e exilada no Chile, Maria Ignez foi obrigada a fugir, mais
uma vez, após o golpe que derrubou o presidente Allende. Com trabalho de parto iniciado ainda
durante o trajeto até a França, a exilada presta um depoimento importante sobre a
representatividade do nascimento de seu bebê nessa situação: “Embora a dificuldade de
compreender o idioma, o generoso gesto da médica de colocar o meu filho nos meus braços
antes mesmo de cortar o cordão umbilical, fez renascer em mim a esperança” (BARRETO Apud
RIO DE JANEIRO, 2015, p. 145).
Mais uma vez, a CEV Rio alinha-se à CEV-SP e aborda um tema caro quando se trata
da denúncia sobre violência de gênero e sexual ao preocupar-se com “Os labirintos e
silenciamentos da memória nos corpos torturados”. A última sessão do capítulo dedicado a
abordar as mulheres na luta contra a ditadura, aqui, ressalta que os prejuízos carregados por
elas foram além das consequências diretamente relacionadas à violência e surgidas ainda na
época da ditadura, tal qual a esterilização e o aborto.

Nos testemunhos das mulheres, na profusão de informações, no tom de voz,
nas atitudes corporais, nas pausas, nas lágrimas e nos silêncios, transparece o
fato de que, trinta anos após a redemocratização, a violência de gênero e
sexual sofrida continua sendo um tema difícil de ser abordado (RIO DE
JANEIRO, 2015, p.146).

A sessão reflete, portanto, acerca das cicatrizes físicas e psicológicas presentes na vida
dessas mulheres atingidas pela violência de Estado. Detentoras destas marcas, no corpo e na
história. Nesse sentido, por mais difícil que seja relatar e, portanto, revisitar o passado de
violações e “reviver momentos dolorosos” (RIO DE JANEIRO, 2015, p.146):

As mulheres que decidiram prestar seus depoimentos às Comissões da
Verdade não o fizeram apenas para fornecer um registro factual das violências
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sofridas no passado. Os esforços em revisitar as lembranças coabitam com
uma vontade de trazer o máximo de informações sobre os locais de prisão e
tortura percorridos, os nomes dos torturadores, as
técnicas utilizadas durante a tortura, as violações sofridas, as sequelas físicas
e psicológicas, o resgate dos nomes e histórias de vida de companheiros,
homens e mulheres, mortos e desaparecidos (RIO DE JANEIRO, 2015,
p.146).

Assim, o capítulo encaminha-se para um final conclusivo sobre o potencial renovador
que essas mulheres apresentaram mesmo após passar por momentos extremamente difíceis e
traumáticos. A exemplo dessa potência foram citados o surgimento do Movimento Feminino
pela Anistia (MFA) e o Manifesto da Mulher Brasileira em favor da Anistia.
Também presente na terceira parte do relatório - “Violência e terror de Estado” -, o
capítulo 11 “Homossexualidades, repressão e resistência durante a ditadura” completa a trilogia
de abordagem ao tema, que já figurava no relatório final da Comissão Nacional da Verdade e
no informe da Comissão Rubens Paiva, de São Paulo. Escrito pelos mesmo pesquisadores a
partir de convite, James Green e Renan Quinalha, o texto tentou tratar como a repressão a
pessoas homossexuais ocorreu de forma específica no contexto fluminense partindo da mesma
lógica já explorada no capítulo da CNV: “a discriminação contra pessoas LGBT não surgiu
durante a ditadura” (BRASIL Apud RIO DE JANEIRO, 2015, p.149). A partir desse
entendimento, o capítulo debruçou-se a problematizar questões correlatas às exploradas nos
dois outros textos, porém, aqui, à luz do contexto do estado: “Antecedentes da perseguição a
pessoas LGBT”, “Sociabilidade LGBT no Rio de Janeiro”, “Uma ditadura em defesa da moral
e dos bons costumes” e “O nascente movimento homossexual na luta pela redemocratização”.
Vale frisar que, assim como houve a inserção de Nicaise à CEV para pesquisar e redigir
texto sobre perseguição de gênero, Green e Quinalha também passaram a fazer parte da
comissão fluminense a partir de convite com finalidade específica de investigar e escrever sobre
o tema, assumindo então o cargo de pesquisadores colaboradores. Assim como ocorreu com
todas as pesquisas assumidas a partir desta lógica, portanto, Green e Quinalha também
entregaram um artigo construído a partir da investigação sobre o assunto, denominado
“Ditadura e homossexualidades no estado do Rio de Janeiro”.
Diferente da experiência paulista, que atuou em sincronia com os pesquisadores e
influenciaram a inserção do tema na versão nacional da comissão, a CEV-Rio percebeu a
necessidade de abordagem do assunto apenas na reta final dos trabalhos. A percepção um pouco
tardia é perceptível na lógica de desenvolvimento das pesquisas, que não contou com nenhuma
audiência temática sobre a questão. Por conta disse e mesmo pela ausência de narrativas que
visassem denunciar abusos especificamente voltados à comunidade LGBT, o capítulo
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“Homossexualidades, repressão e resistência durante a ditadura” foi construído com base,
principalmente, em documentos do Arquivo Nacional e literatura sobre o tema – muitas dessas,
inclusive, de autoria de James Green165.
Tanto em “Antecedentes da perseguição a pessoas LGBT” quanto em “Sociabilidade
LGBT no Rio de Janeiro” o texto revisita épocas longínquas para justificar que tanto as práticas
de sociabilidade LGBT quanto a perseguição a essa comunidade não foram inventadas durante
a ditadura. Para isso, revisita o Código Penal de 1830 e as “leis do século XIX e XX”, além de
refletir sobre a cultura carnavalesca da virada do século XX. Toda essa trama de eventos, de
repressão e de libertação da sexualidade, contribui para exemplificar o lugar específico ocupado
pelo Rio de Janeiro que, até a década de 1950 foi capital federal166 e teceu um perfil particular
de espaços possíveis para a sociabilidade homossexual, bem como desenvolveu um aparato
para repreender tais iniciativas.
A construção de uma argumentação, no tempo longo, sobre as especificidades da
experiência fluminense ocupa as primeiras três páginas praticamente inteiras do capítulo, dando
espaço para a discussão específica da ditadura apenas em “A ditadura em defesa da moral e dos
bons costumes”. Na seção reforça-se, mais uma vez, a ideia de uma separação entre a repressão
voltada à comunidade LGBT e à esquerda: “Se gays ou lésbicas foram presos e maltratados no
Rio de Janeiro em 1964, não foi por serem homossexuais, senão por suas afiliações ou atuações
políticas” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 151). Também presente nos capítulos nacional e
paulista, a esquerda, aqui, é novamente mencionada como setor que não entendia relações
afetivas entre pessoas do mesmo sexo ou que tivessem comportamentos de gênero
diferenciados do padrão. Estabelecido o cenário, de forma bastante semelhante aos outros dois
textos sobre o assunto, o capítulo lança o primeiro olhar para especificidade da repressão no
contexto fluminense:

As mesmas forças policiais e militares que a ditadura militar empregou no Rio
de Janeiro para reprimir os seus opositores continuavam, após o golpe de
1964, a patrulhar da cidade do Rio de Janeiro para conservar a “moral e os
bons costumes” nas praças públicas e nas ruas no centro da cidade (RIO DE
JANEIRO, 2015, p.152).

165

Como o próprio capítulo sobre homossexualidade presente no Relatório Final da CNV ou GREEN, James N.
A apropriação homossexual de Carnaval. In: Além do Carnaval: a homossexualidade no Brasil do século XX.São
Paulo: Editora da UNESP, 2000.
166
Apesar de se tratar de uma comissão estadual, a elaboração da argumentação amparada na ideia da capital
federal como polo possível de vivências mais livres da sexualidade não é suficiente para explicar a especificidade
do estado em questão.
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Ainda que restrita à lógica do Rio de Janeiro, reafirma-se, aqui, a noção moral presente
nos aparatos repressivos da ditadura como efeito essencial para afetação da comunidade LGBT
pelo regime.
As novidades desse capítulo em relação aos outros começa a se delinear na abordagem
sobre as manifestações artístico-culturais possíveis na cidade que era um “polo cultural
importante”, mobilizador da classe artística e intelectual. Nesse cenário foi possível, portanto,
experimentar novas formas de expressão através do grupo DziCroquetes, do boletim O Snob e
da Associação Brasileira de Imprensa Gay (Abig). Apesar de o recrudescimento da ditadura
com o AI-5, a década seguinte, 1970, possibilitou uma efervescência na criação de boates e
locais de convívio para a comunidade LGBT, em decorrência do “milagre econômico” – tema
que também já foi levantado. No paradoxo entre a liberação gay e a repressão da sexualidade –
já explorado pelos outros textos – o capítulo fluminense apresenta uma outra novidade: a
exposição de documentos advindos do Arquivo Nacional que ilustram como o discurso
ditatorial mobilizou estratégias para justificar a repressão à população LGBT, como no
documento do Ministério da Justiça que afirmava que “o turismo gay no Rio de Janeiro é obra
do ‘Movimento Comunista Internacional’” (RIO DE JANEIRO, 2015, p. 155).
Mais uma vez, Green e Quinalha não se afastam das reflexões já mobilizadas para
composição dos capítulos da CNV e CEV-SP e retratam no último tópico, “O nascente
movimento homossexual na luta pela redemocratização”, as tentativas de articulação e
mobilização de homossexuais em movimentos sociais possíveis de serem construídos em um
contexto de parcial abertura política.
O desenvolvimento das pesquisas da CEV-Rio é emblemático do lugar ocupado pelo
gênero nas análises das comissões da verdade. Primeiramente, é possível destacar o tom
inusitado e de novidade que a temática apresenta, afinal, apenas com o lançamento do relatório
da CNV é que se percebeu a importância em incluir reflexões sobre gênero e sexualidade no
interior das pesquisas. Em seguida, fruto de uma atitude de inclusão tardia, fica perceptível
como as questões relacionadas às mulheres, gays lésbicas, travestis e transexuais são apartadas
do restante da reflexão justamente devido à ausência de uma perspectiva de gênero que seja
transversal ao relatório e, principalmente, às pesquisas. Certamente, esse aspecto não é
exclusivo à CEV-Rio, já que a própria CNV também tratou o tema da mesma maneira. Nesse
cenário, ainda que se tratem de resultados bem embasados em pesquisas documentais e com
um notável esforço de mobilização de bibliografia, os capítulos não partilham do foco central
das comissões da verdade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após longas décadas, marcadas por denúncias individuais e de grupos de familiares e
ex-atingidos pela ditadura, a Comissão Nacional da Verdade foi instaurada no Brasil.
Reconhecida como primeira resposta do Estado democrático sobre os crimes ocorridos durante
a ditadura comprometida com a elucidação das circunstâncias, a comissão, ainda assim, foi alvo
de algumas críticas dos movimentos por verdade, memória e justiça167. Além de apontar para
as insuficiências do projeto, esses movimentos também aproveitaram a iniciativa para auiliar o
desenvolvimento das pesquisas e pautarem temas que deveriam ser abordados. Frente a esse
panorama, o país foi palco de uma forma renovada de buscar a verdade, com o estabelecimento
de comissões em outros âmbitos para além do nacional (em estados, municípios e instituições
diversas). A rede de comissões que se agregou no entorno da CNV apresentou uma expansão e
releitura dos pilares construídos por essa, com vistas a atender a expectativa do lugar do qual
havia se originado: movimentos sociais diversos que foram base para o surgimento da proposta.
Nesse sentido, por vezes foi possível observar a replicação, por parte das comissões estaduais,
de temas tratados na Comissão Nacional. Ainda assim, mesmo quando houve similaridade de
assuntos, cada comissão deu um tom particular à análise. No que se refere à “questão de
gênero”, nas comissões dos estados e nacional, ficou evidente que a incorporação da temática
foi facultativa, figurando apenas em algumas pesquisas e em alguns relatórios finais. Mesmo
nas cinco experiências que trouxeram o tema à baila ficou notória a diferente abordagem e,
consequentemente, as distintas finalidades a que cada redação serviu.
De forma objetiva, foi possível conferir, ao analisar as comissões que incorporaram
alguma perspectiva de gênero em suas pesquisas, que a variação das abordagens respeitou o
próprio perfil de cada projeto. Para analisar a CNV foi necessário não perder de vista que, fruto
de uma iniciativa de Estado, a experiência pôde contar com as benécies governamentais, tal
qual financiamento para as pesquisas, remuneração para profissionais que puderam se dedicar
eclusivamente aos trabalhos e a própria formação de grupos de trabalho comprometidos com a
investigação de determinados assuntos, o que criou possibilidade para apresentação de um
resultado mais aprofundado. Ainda sobre a experiência nacional, ficou notório que o
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Ainda que já houvesse a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos desde a metade da década
de 1990, o compromisso da CEMDP centralizava-se, sobretudo, com a reparação pecuniária das vítimas fatais
(mortas ou desaparecidas por ação da ditadura). A própria comprovação de que essas pessoas haviam sido
vitimadas pela repressão de Estado ficava a cargo das famílias. Nesse sentido, a CNV foi a primeira resposta do
Estado comprometida apenas com a investigação e divulgação sobre os casos de violações aos direitos humanos
– fatais ou não.
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compromisso central era com um enquadramento jurídico das violências dentro da lógica das
“graves violações de diretos humanos”. Isso pode ser explicado primeiramente pela própria
origem da comissão, em resposta à determinação da CIDH, e também pela formação de sua
direção, essencialmente protagonizada por juristas.
Ainda que todas as demais comissões aqui estudadas tenham se comprometido em suas
leis com o mesmo objetivo de investigar os casos de graves violações de direitos humanos, o
que foi possível apurar pela análise é que cada uma desempenhou seu papel em resposta às
bases que a constituíram. Nesse sentido, com uma origem intimamente ligada aos militantes
por memória, verdade e justiça, a comissão paulista ficou marcada pela inserção de novos temas
que atendiam à expectativa desse grupo. No que diz respeito estritamente à análise de gênero,
foi possível verificar que o compromisso da comissão excedeu a pauta dos movimentos de
familiares e foi fortemente influenciada pelas ações feministas, sobretudo, concentradas na
militante e membro da CEV Maria Amélia de Almeida Teles. O caso catarinense seguiu o
mesmo fluxo e apresentou resultados estreitamente amparados pela ação do Coletivo por
memória do estado. Ao contrário da experiência de São Paulo, entretanto, a comissão encontrou
algumas barreiras para efetivar seus trabalhos: uma delas, sem dúvida, a própria constituição
de seus membros, nem todos comprometidos com a militância, o que certamente reduziu o
montante de pessoas concetradas para a pesquisa. Outra diferença foi a própria adoção da
questão de gênero com desconfiança, já que a membro responsável por concentrar a redação
deste capítulo não era íntima ao tipo de análise. Foi possível verificar ação marcada da
militância também na eperiência da comissão fluminense que, além de quadros de movimentos
de familiares, contou com uma base bem-estruturada de pesquisa, financiada por organismos
do estado do Rio de Janeiro, o que com certeza foi fundamental para o desenvolvimento e
aprofundamento das investigações, bem como para a apresentação dos resultados. Nesse
quadro, o caso paranaense é o que mais desvia dessa tendência, já que, pelo que foi possível
apurar, apesar de os trabalhos terem sido divididos em grupos, o desenvolvimento das pesquisas
deu-se de forma bastante autonôma, impossibilitando a recepção de um relatório uníssono.
Assim, o gênero foi pontualmente inserido segundo o interesse de cada um desses grupos.

Violências

Ao que foi possível analisar a partir das fontes e da literatura consultadas, com o passar
dos anos e o consequente refinamento dos debates, tanto no âmbito do Direito Internacional
quanto nas esferas nacionais da justiça, por “violência de gênero” entendeu-se o conjunto de
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ações violentas que se utilizam das disparidades entre os sexos para intensificar sua
agressividade e, consequentemente, atingir com mais eficácia a vítima. Entre as ações
recorrentemente enquadradas nessa perspectiva encontram-se os crimes sexuais/violência
sexual e a violência contra a mulher em suas mais variadas formas de manifestação, tais como
o estupro, o estupro coletivo contra homens ou mulheres, o feminicídio, a violência familiar e
conjugal, a prostituição forçada, a esterilização não consentida, entre outros. De uma maneira
mais específica, ficou notório que o uso do termo ‘violência contra a mulher’, no Brasil, referese, sobretudo, às violências praticadas na esfera doméstica. Embora façam parte de um mesmo
arcabouço teórico, pertencente à ideia de violências de gênero, essa forma de manifestação
violenta não é a mesma que aquela referida nos documentos originados nas convenções, com
foco na promoção dos direitos humanos. Nesses documentos originados no bojo do Direito
Internacional devem-se entender ações ocorridas de forma sistemática e com vistas a atingir um
grupo determinado (e não casos isolados).
A CNV abordou a violência de gênero a partir de um enquadramento que repousou nas
teorias do Direito Internacional. Nesse sentido, o que se percebe no relatório da CNV,
especialmente no capítulo sobre violência sexual e violência de gênero, é a exposição de
narrativas que denunciam os crimes e violações sofridas. Ainda que em nem todos os casos a
pessoa atingida tivesse noção de que aquela experiência era derivada de uma violência que usou
das diferenças e hierarquizações entre os sexos para intensificar o sofrimento, o texto tentou
ressaltar que todas as histórias de violência contidas no capítulo podiam ser lidas através da
perspectiva oferecida pelo gênero.
No caso das comissões estaduais, nem sempre essa mesma lógica foi adotada. Na
verdade, cada CEV construiu sua própria noção sobre gênero e adaptou suas pesquisas e
capítulo temático de forma autoral, ainda que muitas vezes influenciadas pela CNV – vide que
a própria adoção do tema dentro do informe não era obrigatória e, portanto, foi implementada
por inspiração das pesquisas em âmbito nacional. Nesse cenário, a Comissão Estadual Teresa
Urban, do Paraná, mostrou duas linhas de interpretação sobre gênero: a primeira, restrita a expor
casos de violações de indígenas; a segunda, com um foco mais ampliado, concebeu, além de
violências, também vivências variadas de mulheres do campo – nem todas possuíam militância
revolucionária. Já o relatório catarinense não se aprofundou em qualquer análise e usou o termo
“gênero” em seu capítulo aparentemente como sinônimo para mulheres. Em “As graves
violações por gênero” não se percebe nem uma abordagem sobre violações nem sobre gênero,
afinal, o tópico resume-se a uma lista de nomes de mulheres que foram presas, sem detalhes
acerca de quais seriam as violações pelas quais passaram. Dentro do elenco de temas eleitos
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pela comissão paulista, relacionados à questão de gênero, encontra-se o rol mais diverso de
assuntos: mulheres que trabalharam na repressão, recomendações específicas do capítulo, entre
outras exclusividades. Fica notório o tom militante da redação do relatório da Comissão Rubens
Paiva e o seu comprometimento político na eleição de assuntos que compuseram o capítulo
“Verdade e Gênero”. Por fim, a experiência do Rio de Janeiro pareceu bastante alinhada à
proposta nacional, com exibição de uma problematização teórica acerca da justiça de transição
em sua nuance de gênero, bem como na exposição de casos de mulheres violadas que prestaram
testemunho em audiências públicas.
Frente a esse cenário, muitas vezes não coube referir-se à experiência das comissões
estaduais, expressas em seus relatórios, como comprometidas em pesquisar, analisar e retratar
“violências de gênero”, já que muitas vezes a abordagem não se referiu a violências, mas
priorizou destacar e registrar as experiências marcadas pela lógica das disparidades entre os
sexos. Essa maneira de utilizar a perspectiva de gênero ofereceu um resultado ampliado sobre
a possibilidade de análise que não se restringiu aos casos de prisão, tortura e assassinato, mas
se expandiu, dedicada a refletir ou, no mínimo, apresentar o impacto da maternidade em
situações de clandestinidade, por exemplo, ou a mostrar o ato revolucionário de aderir à
guerrilha em um contexto em que a expectativa voltada à mulher era o trabalho doméstico e o
cuidado com filhas e filhos. Por vezes, foi possível observar até a incorporação do tema apenas
como maneira de não ignorar a pauta, sem grandes reflexões sobre a questão, de fato. É
importante frisar que essa abordagem ampliada sob o prisma de gênero apenas foi possível
porque o compromisso dessas comissões variou, sobremaneira, do compromisso firmado pela
Comissão Nacional, que se baseava em responder, como Estado, às recomendações da Corte
Interamericana no caso Gomes Lund e outros. Para isso, a CNV baseou-se nos mesmos códigos
sob os quais as recomendações teceram-se: o Direito Internacional e os Direitos Humanos como
ferramentas de reprovação e superação das violências ocorridas durante períodos de exceção.

Perfil das pessoas atingidas

Foi possível observar que em alguns materiais aqui analisados o debate sobre gênero
abarcou também as histórias de crianças que sofreram repressão e, assim, a violência de gênero
abrigou a violência contra crianças e adolescentes. É o caso tanto do capítulo da CNV
“Violência sexual, violência de gênero e violência contra criança e adolescente” como do livro
lançado pela Comissão Estadual Rubens Paiva Infância Roubada. Em ambos os materiais
percebe-se, todavia, que não se trata de qualquer criança ou qualquer adolescente vítima do

215

Estado. Ao contrário, há um grupo específico sobre o qual se visa refletir: trata-se de filhas e
filhos perseguidos políticas. É por esse prisma que se faz possível enquadrar as violências
contra menores de idade dentro da lógica da violência de gênero. Afinal, através dessa noção
sobre o que se considera violência de gênero, é possível entender as violações de crianças e
adolescentes também como uma violência que usa das disparidades entre os sexos para atuar.
Assim, uma violência praticada contra a filha ou o filho de uma pessoa que está sob tutela do
Estado por motivos políticos acaba por atingir de maneira contundente a mãe, por expor o
prejuízo da maternidade em uma sociedade patriarcal: nesse sentido, praticar violência contra
um(a) filho(a) é como alegar sua incompetência na tarefa máxima – exclusiva e, muitas vezes,
solitária – de proteger a prole. O pai também pode ser atingido por essa ação; o que
recorrentemente é visto nos relatos de presos políticos da década de 1960 é a afetação dos pais
em não conseguirem manter financeiramente a família, por exemplo, o que naquele contexto
era tarefa sobretudo masculina. Contudo, esses casos de homens não foram explorados nos
relatórios dentro da lógica das violências de gênero.
Todos os informes verificados centralizaram seus esforços de forma exclusiva ou, no
limite, de forma mais acentuada, em analisar os casos de mulheres. No caso da CNV em
“Violência sexual, violência de gênero e violência contra criança e adolescente” e da CEV
paulista com o capítulo “Verdade e gênero”, ainda que houvesse algumas referências a
ocorrências de violências sexuais direcionadas a homens, ambos os informes mantiveram seus
focos voltados para as torturas e ocorrências especificamente direcionadas às mulheres. O
entendimento de todas as comissões que se utilizaram desse padrão foi o de que o gênero, como
categoria de análise, evidencia justamente que as mulheres formam um grupo mais vulnerável.
No caso do relatório fluminense há um tratamento exclusivo para os casos de mulheres que
atravessaram violências em razão de sua opção política, em “Mulheres na luta contra a ditadura:
o terror de Estado e a violência sexual”. O relatório catarinense também se restringiu a
referenciar apenas mulheres em seu capítulo “As graves violações por gênero”, porém, como
se viu, não há análise ou detalhes sobre os casos. A experiência paranaense, nesse aspecto, é a
mais divergente, pois, ao contrário dos quatro exemplos anteriores, é a única que não centra sua
análise sobre os casos de mulheres presas políticas. Em nenhuma das duas passagens em que
considera a questão de gênero, o foco fica voltado para o caso de mulheres militantes: em
“Violação no campo e Povos Indígenas”, embora a essência esteja volta à abordagem da
violência, não há um comprometimento em retratar as perseguições políticas. Já em “Mulheres
e ditadura no oeste do Paraná: violações no campo” não se verifica, de fato, casos de violações
a direitos humanos contra mulheres nos três casos expostos. Trata-se, na verdade, de uma
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abordagem que considera a experiência da mulher no contexto da ditadura e não apenas daquela
mulher que se envolveu com a política de esquerda, mas também – e principalmente – daquelas
que permaneceram nos espaços privados e sofreram as consequências da repressão que atingiu
seus familiares: o marido de Laurentina Antonia Dornelles, dona de casa, e o pai de Clarissa
Mertz. Neste caso, apenas a história de Izabel Fávero retrata, de fato, as consequências da
repressão para uma mulher perseguida por sua postura política.

Questão LGBT

Na teoria, a década de 1970 foi marcada pelo surgimento do conceito de gênero e o
questionamento sobre uma História das Mulheres que se restringia a inseri-las nos eventos
históricos sem, contudo, debruçar-se sobre as nuances que faziam das mulheres um grupo plural
ao invés de um conjunto homogêneo. Os Estudos de Gênero, por sua vez, ainda em formação,
redefiniram as fronteiras entre o que era biológico/imutável e o que era socialmente construído
através do entendimento de que “homens e mulheres não são tão diferentes naturalmente, sendo
a suposta diferença entre eles uma projeção cultural” (FRANCO, 2015, p. 47). Foi no arcabouço
desta noção que a sexualidade, até então encarada como fruto natural da biologia, passou a ser
compreendida como “produto da atividade humana” (PISCITELLI Apud FRANCO, 2015, p.
47). É impossível, portanto, encarar os avanços nas pesquisas sobre a comunidade LGBT de
forma apartada dos entendimentos conquistados pelos Estudos de Gênero e, sendo assim, ainda
que as abordagens das comissões da verdade sobre a repressão a esses grupos não se utilizem
da categoria gênero em sua redação, fazem parte consequentemente desse aporte teórico. Mais
que teoria, é no campo político que tanto a consideração às violências vividas especificamente
por mulheres quanto as perseguições experenciadas exclusivamente pela comunidade LGBT se
encontram.
Os três capítulos, que compuseram o relatório nacional, paulista e fluminense –
respectivamente “Ditadura e homossexualidades” (CNV), “Ditadura e homossexualidades:
iniciativas da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo Rubens Paiva” (CEV-SP) e
“Homossexualidade, repressão e resistência” (CEV-RJ) –, apresentaram um discurso
totalmente uníssono, ainda que cada texto tenha tentado se adequar à análise do contexto
específico de cada estado, ou fazer um balanço nacional sobre o tema, tal qual se vê no informe
da CNV. O fato de as três abordagens terem sido escritas pelos mesmos autores, sem dúvida,
explica o caráter similar entre os discursos. Apesar dos capítulos não terem apresentado olhares
plurais sobre a ‘repressão à população LGBT’ é possível perceber um ganho simplesmente pelo
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assunto não ter sido ignorado pelos informes. A incorporação da temática, nunca antes
considerada por comissões da verdade, provavelmente abriu um espaço para que as próximas
experiências de investigações similares pesquisem o tema. Da mesma forma, a publicação
motivada pela entrada dessas pesquisas no interior da CNV e demais comissões deixa um
legado muito fértil e um incentivo para que a questão seja melhor explorada em futuras
pesquisas. Por fim, ainda sobre isso, é importante ressaltar o caráter político dessa conquista, já
que a inciativa acabou promovendo a inserção de novos grupos no interior das discussões sobre
quem são as pessoas atingidas pela ditadura e quais as nuances da repressão. Assim, houve um
reforço sobre o caráter moral da repressão, assim como uma expansão da análise acerca de quais
eram os alvos dessa.

Balanço geral

A efetivação da Comissão Nacional assim como a consequente formação de uma rede
de comissões que optou por considerar a ‘questão de gênero’, ainda que de formas diferentes,
contribuiu para a consagração de uma nova possibilidade de aporte teórico e de reivindicação
política. Isso porque, se as denúncias sobre violência de gênero ocasionada pelo Estado durante
a ditadura existem desde que alguns casos chegaram à Justiça Militar, a noção sobre esses
crimes sempre ficou secundarizada e, por vezes, permaneceu subterrânea, já que as pessoas
atingidas nem sempre consideraram esse um tipo de violência possível de ser denunciada – ou
porque não fazia parte do elenco “clássico” de violências compreendidas como tortura ou até
pelo processo de revitimização sob o qual a vítima poderia ser submetida.
Nesse sentido, o impulso inicial da incorporação da questão de gênero no interior das
pesquisas da CNV, bem como a materialização e projeção desse assunto por meio da audiência
“Verdade e gênero”, programada em parceria com a comissão paulista em março de 2013,
ocasionou um novo cenário, no qual passava a ser mais plausível a fala de pessoas atingidas
por esse tipo de violência vir à tona. Tratava-se de um espaço de escuta que, por sua vez,
produzia e encorajava a fala. As audiências organizadas sob o prisma desse tema, assim como
as entrevistas com pessoas que denunciaram esse tipo de crime, formaram um legado essencial
das comissões da verdade no Brasil: um acervo documental, onde será possível que outros
trabalhos se amparem, comprometidos com o aprofundamento e a complementação desse passo
inicial dado pelas comissões. Esse conjunto de fontes e os próprios relatórios finais das
comissões certamente incentivarão novas abordagens reflexivas sobre a questão que terão a
potência de contribuir para consumar um campo de produções intelectuais sobre “verdade e
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gênero” ou “ditadura e gênero” no Brasil, o que já é uma tendência em outros países da América
Latina. As diferentes contribuições das comissões da verdade sobre a questão de gênero
poderão, ainda, servir como um acúmulo teórico com potencial para sofisticar a interpretação
do Estado Democrático a respeito das violações de direitos humanos desse tipo e, assim,
adentrar ao campo sensível da judicialização no país.
Para além das conquistas atingidas pela onda de investigações de gênero no âmbito das
comissões, há ainda uma estrada a percorrer no que diz respeito à construção de uma verdade
de gênero à brasileira. Isso porque, além de a rede de comissões ter produzido um discurso
plural – ainda que não tenha causado contradição direta de interpretações –, mesmo a CNV que,
em tese, produziu o discurso do Estado brasileiro de forma mais centralizada, não foi além da
comprovação de que a violência de gênero foi uma realidade no contexto da ditadura brasileira.
O relatório nacional não apresentou propriamente uma novidade, visto que as denúncias a
violências sexuais de maneira geral já existiam. O ganho, então, da abordagem da CNV está,
sobretudo, na afirmação do Estado de que esse tipo de violência vigorou e, frente a essa
afirmação, faz-se necessário tomar uma postura – por mais que o campo “Recomendações” não
tenha abarcado nenhuma sugestão a esse respeito.
Esta dissertação percorreu as diferentes abordagens de gênero presentes nos relatórios
apresentados pela Comissão Nacional e algumas comissões estaduais da verdade. Com
chancela do Estado, por meio da CNV, e com amparo de movimentos sociais que estiveram
nos bastidores e palcos das CEVs, a construção de uma verdade de gênero mostra-se como
campo possível no que se refere a jogar luz às violências praticadas durante a ditadura. A
inconsistência de uma noção de gênero entre as comissões, bem como a resistência para que
essa possibilidade de investigação se consagrasse, no entanto, mostra de forma escancarada não
apenas a necessidade de aprofundar a atenção a esse tipo de investigação, mas a difícil barreira
patriarcal que se faz necessária atravessar.
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DOCUMENTOS ANEXOS
1)Tabela com levantamento das comissões estaduais
COMISSÕES
Comitê pela
Verdade,
Memória
e
Justiça do Rio
Grande
do
Norte
Comissão
Estadual
da
Verdade
do
Estado
do
Paraná "Teresa
Urban"
Comissão da
Verdade
do
Estado de São
Paulo Rubens
Paiva
Comissão
Estadual
da
Memória
e
Verdade
"Orlando
Bonfim" (ES)
Comissão da
Verdade
de
Minas Gerais
(Covemg)

CNV

Não

RELATÓRIO
s/i

GÊNERO
---

Comitê
Estadual
da
Verdade Mato
Grosso
Comissão
Estadual
da
Verdade Mato
Grosso do Sul
Comissão
Estadual
da
Verdade
do
Pará
Comissão
Estadual da
Verdade e da
Preservação
da Memória
do Estado da
Paraíba

OBS

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

---

Sim

Não

---

Previs
ão de
lança
mento
de
relatór
io em
agosto
de
2017.

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Sim

Não

---

Possui
GT de
gêner
o, mas
relatór
io
ainda
não
foi
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Comissão
Parlamentar
Estadual da
Memória e
Verdade Dom
Helder
Câmara (PE)

Não

Não

Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio de Janeiro
Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio Grande do
Sul
Comissão
Estadual da
Verdade Paulo
Stuart Wright
(SC)
Comissão
Estadual da
Verdade de
Sergipe
Comitê
Memória,
Verdade e
Justiça
Comissão
Estadual da
Memória e
Verdade
Jayme
Miranda
Comitê
Estadual da
Verdade do
Amazonas
Comissão
Estadual da
Verdade
Francisco das
Chagas
Bezerra
"Chaguinha"
Comissão
Estadual da

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Sim

Não

s/i

---

lançad
o
Previs
ão
para
lança
mento
de
relatór
io era
junho
de
2016,
porém
encont
ra-se
em
atraso.

Apres
entou
apena
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Verdade da
Bahia

Comissão
Estadual da
Memória,
Verdade e
Justiça
"deputado
estadual José
Porfírio de
Souza" (GO)
Comitê da
Verdade
Memória e
Justiça do
Ceará
Comissão
Parlamentar
Especial da
Verdade
(CPEV) do
Maranhão
Comitê pela
Verdade,
Memória e
Justiça do
Acre
Comitê pela
Memória,
Verdade e
Justiça (DF)

s
Relató
rio
Parcia
l.

Sim

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

2) Tabela com levantamento das comissões municipais
COMISSÕES CNV Relatório Gênero
Obs
Comissão
Municipal
da
Memória, Verdade
e Justiça de Natal
(RN)
Comissão
Municipal
da
Verdade de Juiz de
Fora (CMV-JF)
Comissão
da
Verdade de Macaé
(RJ)
Comissão
da
Verdade "Chico
Bravo" de Nova
Friburgo (RJ)
Comissão
da
Verdade
em
Niterói (RJ)
Comissão
Dom
Waldyr Calheiros

Não

s/i

s/i

Sim

Sim

Não

Não

s/i

s/i

Não

Sim

s/i

Não

s/i

Não

Não

Sim

Não

Relatório
Parcial
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de Volta Redonda
(RJ)
Comissão da
Verdade da
Câmara Municipal
de Araras (SP)
Comissão
Municipal da
Verdade de Bauru
"Irmãos Petit"
(SP)
Comissão
Municipal da
Verdade de
Diadema (SP)
Comissão
Municipal da
Verdade,
Memória e Justiça
de Campinas (SP)
Comissão
Municipal da
Verdade de
Osasco (SP)
Comissão
Municipal da
Verdade do
Município de
Santos "Professor
Esmeraldo
Tarquínio Filho"
(SP)
Comissão da
Verdade Professor
Michal
Gartenkraut da
Câmara Municipal
de São José dos
Campos (SP)
Comissão
da Verdade
Vladmir Herzog
(SP)
Comissão
Municipal da
Verdade de
Joinville (SC)
Comissão
Municipal da
Verdade de Mauá
(SP)
Comissão
Municipal da
Verdade de
Petrópolis (RJ)
Comissão
Municipal da
Verdade de
Sorocaba

Sim

s/i

s/i

Não

Sim

s/i

Não

Sim

s/i

Não

s/i

s/i

Não

s/i

s/i

Não

Sim

s/i

Sim

Sim

s/i

Sim

Sim

Não

Não

s/i

s/i

Não

s/i

Não

Não

s/i

s/i

Não

Sim

s/i
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"Alexandre
Vannuchi Leme"
(SP)

* As tabelas foram fechadas em 2016
** s/i = sem informação

3) Roteiro de entrevista
 Qual seu nome e cargo na comissão?


Qual sua atividade profissional de formação? Era vinculada a algum órgão público no
momento em que entrou para a comissão?



Faz parte de alguma organização da sociedade civil ou movimento social (ou fazia parte
de alguma dessas organizações quando entrou para comissão ou em período anterior)?



Como e em quais circunstâncias adentrou ao corpo de trabalho da comissão (Convite,
processo seletivo, indicação, ou outro)?



Participou de outras comissões (setoriais, municipais, ou outras)?



Quando o Grupo de Trabalho (GT) específico da temática foi formado, já fazia parte
da comissão ou foi chamada especificamente para compô-lo?



Quais atividades previstas para serem realizadas no âmbito do GT? Foi possível realizar
a todas?



Como define o perfil de pessoas envolvidas com a comissão e, mais especificamente,
com o GT (advinham de cargos políticos, eram militantes, eram acadêmicos/entraram
por processo seletivo, convite ou outra forma)?



Como a questão de gênero foi concebida no interior dos trabalhos da comissão (havia
diretrizes básicas para as pesquisas que envolvessem o tema)?



Entre pesquisadoras(es) que estiveram intimamente ligadas(os) ao tema, houve
colaboração de setores/instituições/profissionais/consultores que não estavam
vinculados formalmente à comissão (Se possível, gostaria de saber mais sobre a
consultoria prestada pela pesquisadora peruana Julissa Mantilla, do Peru)?



Quais seus temas centrais de pesquisa? Já tinha experiência com pesquisa sobre o tema
gênero?



A partir de que momento delineou-se a possibilidade de o Relatório Final ser composto
por um capítulo específico sobre gênero?



Havia um objetivo definido antes de iniciar a escrita do capítulo?



Havia um mapa prévio de pessoas atingidas por violações típicas desse tipo de
violência? Se sim, de onde vinham essas informações?



Foram realizadas entrevistas especificamente direcionadas para apuração de crimes
definidos como violações de gênero? Como as pessoas foram selecionadas para serem
entrevistadas? Quem realizou as entrevistas?
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Como surgiu a ideia de uma audiência temática a respeito do tema?



Fale sobre o desenvolvimento das pesquisas do GT. Como eram as reuniões e como o
trabalho foi dividido entre os membro do grupo.



Para pesquisa e redação do texto, foram consultadas/os pesquisadoras/es (ou
bibliografia) que se dedicassem à reflexão sobre a questão de gênero/mulher? Quais?



Algum material de pesquisa advinda de outras experiências em comissões da verdade
foi utilizado (questionários, estratégias de entrevistas, entre outros)?



Houve um consenso sobre o que se considera gênero como categoria de análise? Poderia
apontar qual concepção foi adotada?

4) Figura 5 e 6 - Índice do Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade –
Volume I

5) Figura 7 – Índice do Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade – Volume
II
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6) Tabela com fontes usadas no capítulo Violência sexual, violência de gênero e
violência contra crianças e adolescentes (Relatório Final CNV)
Tipo
documento

de

Ano

Finalidade
citação

Depoimento
à
CNV – Izabel
Fávero
Trecho
da
Convenção sobre
a Eliminação de
Todas as Causas
de
Violência
contra a Mulher

2013

Relato
de
experiência/denún
cia
Conceituação

Trecho do livro
Memórias de um
comunista
de
Marco Antônio
Tavares Coelho
Depoimento
à
CNV – José
Carlos Zanetti
Arquivo CNV,
00092.002411/2
014-61
Depoimento
à
CNV - Emílio
Ivo Ulrich
Arquivo CNV,
00092.000120/2
014-39
Depoimento
à
CNV – Francisco
Ferreira
de
Oliveira
Arquivo CNV,
00092.001349/2
014-91
Depoimento
à
CNV - Osni
Geraldo Gomes
Arquivo CNV,
00092.002434/2
013-95

Adotada
pela
ONU em
1979,
entrou
em vigor
em 1981
1999

da

Página
da
citação
Epígrafe,
p. 400
p. 402

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 402-3

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 403

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 403

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 403

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 403
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Depoimento
à
CNV – Eliete
Lisboa Martella
Arquivo CNV,
00092.000960/2
014-00
Depoimento
à
CNV
–
Mª
Aparecida Costa
Arquivo CNV,
00092.002323/2
013-89
Depoimento
à
CNV – Rose
Nogueira
Arquivo CNV,
00092.002333/2
013-14
Depoimento
à
CNV – Ana Mª
Gomes
Arquivo CNV,
00092.000799/2
014-66
Depoimento
à
CNV – Karen
Keilt
Arquivo CNV,
00092.000107/2
014-80
Depoimento
à
CNV - Mª Dalva
Leite Castro de
Bonet
Arquivo
CNV,
00092.001123/2
014-90
Depoimento
Lucia Murat
Arquivo CNV,
00092.001294/2
013-38
Depoimento
à
CNV - Áurea
Moretti Pires
Arquivo CNV,
00092.002078/2
014-91
Depoimento
à
CNV
–Márcia
Basseto Paes
Arquivo CNV,
00092.001911/2
014-86
Depoimento
à
CNV - Antônia
Ribeiro
Magalhães

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 404

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 404

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 404-5

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 405

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 405

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 405-6

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 406

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 406-7

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 407

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 407
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Arquivo CNV,
00092.002446/2
013-10
Testemunho
prestado por Mª
Amélia
de
Almeida Teles
em
audiência
pública (CNV +
CEV-SP)
Depoimento
à
CNV – Criméia
Schimidt
de
Almeida
Arquivo CNV,
00092.002005/2
014-07
Depoimento
à
CNV – Rose
Nogueira
Arquivo CNV,
00092.002333/2
013-14
Depoimento
à
CNV – Rose
Nogueira
Arquivo CNV,
00092.002333/2
013-14
Trecho
de
narrativa
de
Eleonora
Menicucci
em
Direito
à
memória e à
verdade. Luta,
substantivo
feminino.
Depoimento
à
CNV - Elzira
Vilela
Arquivo
CNV,
00092.000422/2
014-15
Depoimento
à
CNV – Eliana
Bellini
Rolemberg
Arquivo CNV,
00092.002413/2
014-51
Depoimento
à
CNV – Ilda
Martins da Silva
Arquivo CNV,
00092.002416/2
013-11

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 407-8

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 408

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 408

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 408

2010

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 408-9

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 409

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 409

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 409410
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Depoimento
à
CNV – Damaris
Lucena
Arquivo CNV,
00092.001717/2
014-09
Testemunho
prestado por Mª
Amélia
de
Almeida Teles
em
audiência
pública (CNV +
CEV-SP)
Depoimento
à
CNV
(relato
entregue
por
escrito*) – Pedro
Penteado
do
Prado
Arquivo CNV,
00092.0001846/
2014-99
Carta de Fanny
Akselrud Seixas
à Comissão de
Justiça e Paz
Testemunho de
Criméia
Schimidt
de
Almeida
para
novela Amor e
revolução
Depoimento
à
CNV - Rosa Mª
Barros
dos
Santos
Arquivo CNV,
00092.001145/2
014-50
Depoimento
à
CNV – Márcia
Bassetto Paes
Arquivo CNV,
00092.001911/2
014-86
Depoimento
à
CNV – Flora
Strozenberg
Arquivo CNV,
00092.001019/2
014-03.
Depoimento
à
CNV - Helena
Pignatari Werner
Arquivo CNV,
00092.001619/2
014-63
Depoimento
à
CNV – Ana de
Miranda Batista

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 410

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 410

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 410-11

s/d

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 411

2011

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 411-12

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 412

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 412

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 412-13

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 413

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 413
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Arquivo CNV,
00092.001016/2
014-61
Depoimento à
CNV – Miguel
Gonçalv
es Trujillo Filho
Arquivo CNV,
00092.001718/2
014-45
Trecho do livro
Combate nas
trevas de Jacob
Gorender sobre
caso de Mário
Alves de Souza
Vieira
Depoimento à
CNV – Manoel
Conceição
Santos
Arquivo CNV,
00092.002450/2
013-88
Carta escrita por
Manoel
Conceição
Santos. In:
Apelação 40511,
v. 7, p. 2.374
DCXXXIV
BNM
Digital
Depoimento à
CNV – Mª
Aparecida Costa
Arquivo CNV,
00092.002323/2
013-89
Depoimento à
CNV – sigiloso
Arquivo CNV,
00092.001159/2
014-73
Depoimento à
CNV – Manoel
Conceição
Santos
Arquivo CNV,
00092.002450/2
013-88
Carta da ONU
Declaração
Universal de
Direitos
Humanos
Convenção
Americana sobre
Direitos
Humanos

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 413

1987

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 414

1972

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 414

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 415

1945
1948

Conceituação
Conceituação

p. 416
p. 416

1969

Conceituação

p. 416

240

Convenção de
Genebra
Tribunal Penal
da Iugoslávia

1975

Conceituação

1991

Conceituação

Tribunal Penal
de Ruanda
Estatuto de
Roma
Declaração sobre
a proteção da
mulher e da
criança em
estados de
emergência e de
conflito armado
Convenção sobre
a Eliminação de
Todas as Formas
de
Discriminação
contra a Mulher
(CEDAW)
Plataforma de
Ação de Viena
Convenção
Interamericana
para Prevenir,
Punir e Erradicar
a Violência
contra a Mulher
Plataforma de
Ação de Pequim
Definição OMS
Depoimento à
CNV – Ana de
Miranda Batista
Depoimento à
CNV – Mª Dalva
Leite Castro de
Bonet
Ieda Akselrud
Seixas

1994

Conceituação

1998

Conceituação

1974

Conceituação

p. 416-7

1979

Conceituação

p. 416

1993

Conceituação

p. 416

1994

Conceituação

p. 417

1995

Conceituação

p. 417

s/d
2014

Conceituação
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p. 418
p. 418

p. 418

Depoimento à
CNV – Rose
Nogueira
Trecho do livro
Por que resistir
à prisão de
Carlos
Marighella
Tribunal Russel
II
Referência à
publicação
Direito à
memória e à
verdade

2013

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

Sobre denúncias
(casos narrados)
Sobre denúncias
(casos narrados)

p.420

2014

2014

1965

1974
2007

Nota de
fim nº 46
Nota de
fim nº 47,
p. 416
p. 417

p. 418

p. 420

p. 420

p. 420
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Depoimento à
CNV – Sonia Mª
de Arruda
Beltrão
Depoimento à
CNV - Cristina
Moraes Almeida
Depoimento à
CNV – Rose
Nogueira
Depoimento à
CNV – Darci
Miyaki
Depoimento
à
CNV – Karen
Keilt
Trecho do texto
Continuo
sonhando de Mª
Auxiliadora Lara
Barcellos
Depoimento
à
CNV - Dermi
Azevedo
Depoimento
à
CNV – Sigiloso

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p. 421

2014

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p. 421

p.423

Trecho extraído
de sustentação
oral feita por
Darci Toshiko
Miyaki, durante
o julgamento de
seu processo na
Comissão
de
Anistia,
em
9/3/2012
Depoimento à
CNV – Robêni
Batista da Costa
Depoimento à
CNV - Cristina
Moraes Almeida
Depoimento à
CNV – Derlei
Catarina de Luca
Trecho de
Memórias do
esquecimento de
Flavio Tavares
Depoimento –
Lia Zatz

2012

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p.424

p.425

Trecho de
Memórias das
mulheres do
exílio. Relato de
Mª do Carmo
Brito

1980

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

2013

2013

2014

1976

2013

2014

2014

2014

2014

1999

2013

p. 422

p.423

p. 423

p.423

p.424

p.424

p. 424

p.425

p.425

p.425

242

Depoimento à
CNV - Marília
Benevenuto
Chidichimo
Depimento à
CNV - Roseli
Lacreta
Depoimento à
CNV – Mª
Aparecida Costa
Depoimento
à
CNV – Karen
Keilt
Trecho extraído
de relato escrito
por
José
Wlademir
Benevenuto
e
lido por sua irmã
Marília
Benevenuto
Chidichimo
durante
testemunho
prestado por ela à
CNV
Depoimento
à
CNV - Ernesto
Carlos Dias do
Nascimento
Depoimento
à
CNV – Denise
Peres Crispim
Depoimento
à
CNV
Eva
Teresa Skazufka
Depoimento
à
CNV – Roberta
Fernandes
Parreira
Trecho
com
narrativa
de
Priscila Arantes
no documentário
15 fihos
Depoimento
à
CNV – Eliane
Toscano
Zamikhowsky
Depoimento
à
CNV - Eliane
Bellini
Rolemberg
Depoimento
à
CNV - Eduardo
Guimarães
Machado Freire
Depoimento
à
CNV
–
Mª

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.425

2014

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p.426

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.428

2014

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p.428

1996

Relato
de
experiência/denún
cia

p.429

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.429

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.429

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.430

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.430

2013

2014

2014

2014

2014

p. 426

p.427

p.427-8

p.428-9

p.429

243

Auxiliadora da
Cunha Arantes
Depoimento
à
CNV - Ernesto
Dias
do
Nascimento
Depoimento
à
CNV – Ângela
Telma de Lucena
Depoimento
à
CNV – Adilson
Lucena
Depoimento
à
CNV – Kátia
Elisa Pinto
Testemunho
prestado por
Tessa Moura
Lacerda em
audiência
pública da
Comissão da
Verdade Rubens
Paiva, em
7/5/2013, São
Paulo
Testemunho
prestado por Iara
Xavier Pereira ao
Comitê pela
Verdade,
Memória e
Justiça do
Distrito Federal
(Comitê da
Verdade – DF),
em audiência
pública realizada
em 18/10/2011,
em Brasília

2014

Relato
de
experiência/denún
cia

p.431

2014

Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia
Relato
de
experiência/denún
cia

p. 431

Relato
de
experiência/denún
cia

p.432

2014

2014

2013

2011

p.431

p.431

p.432

7) Tabela de depoimentos usados no capítulo Violência sexual, violência de gênero e violência
contra crianas e adolescentes
Tipo de documento

Ano

Depoimento à CNV
– Izabel Fávero

2013

Trecho
da
Convenção sobre a
Eliminação
de
Todas as Causas de
Violência contra a
Mulher

Adot
ada
pela
ONU
em
1979,
entro
u em
vigor
em
1981

Finalidade
da citação
Relato
de
experiência/
denúncia
Conceituaçã
o

Página
citação
Epígrafe,
400
p. 402

da
p.

244

Trecho do livro
Memórias de um
comunista de Marco
Antônio
Tavares
Coelho
Depoimento à CNV
–
José
Carlos
Zanetti
Arquivo
CNV,
00092.002411/2014
-61
Depoimento à CNV
- Emílio Ivo Ulrich
Arquivo
CNV,
00092.000120/2014
-39
Depoimento à CNV
– Francisco Ferreira
de Oliveira
Arquivo
CNV,
00092.001349/2014
-91
Depoimento à CNV
- Osni Geraldo
Gomes
Arquivo
CNV,
00092.002434/2013
-95
Depoimento à CNV
– Eliete Lisboa
Martella
Arquivo
CNV,
00092.000960/2014
-00
Depoimento à CNV
– Mª Aparecida
Costa
Arquivo
CNV,
00092.002323/2013
-89
Depoimento à CNV
– Rose Nogueira
Arquivo
CNV,
00092.002333/2013
-14
Depoimento à CNV
– Ana Mª Gomes
Arquivo
CNV,
00092.000799/2014
-66
Depoimento à CNV
– Karen Keilt
Arquivo
CNV,
00092.000107/2014
-80
Depoimento à CNV
- Mª Dalva Leite
Castro de Bonet

1999

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 402-3

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 403

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 403

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 403

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 403

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 404

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 404

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 404-5

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 405

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 405

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 405-6
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Arquivo
CNV,
00092.001123/2014
-90
Depoimento - Lucia
Murat
Arquivo
CNV,
00092.001294/2013
-38
Depoimento à CNV
- Áurea Moretti
Pires
Arquivo
CNV,
00092.002078/2014
-91
Depoimento à CNV
–Márcia
Basseto
Paes
Arquivo
CNV,
00092.001911/2014
-86
Depoimento à CNV
- Antônia Ribeiro
Magalhães
Arquivo
CNV,
00092.002446/2013
-10
Testemunho
prestado por Mª
Amélia de Almeida
Teles em audiência
pública (CNV +
CEV-SP)
Depoimento à CNV
– Criméia Schimidt
de Almeida
Arquivo
CNV,
00092.002005/2014
-07
Depoimento à CNV
– Rose Nogueira
Arquivo
CNV,
00092.002333/2013
-14
Depoimento à CNV
– Rose Nogueira
Arquivo
CNV,
00092.002333/2013
-14
Trecho de narrativa
de
Eleonora
Menicucci
em
Direito à memória e
à verdade. Luta,
substantivo
feminino.
Depoimento à CNV
- Elzira Vilela
Arquivo
CNV,
00092.000422/2014
-15

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 406

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 406-7

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 407

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 407

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 407-8

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 408

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 408

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 408

2010

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 408-9

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 409

246

Depoimento à CNV
– Eliana Bellini
Rolemberg
Arquivo
CNV,
00092.002413/2014
-51
Depoimento à CNV
– Ilda Martins da
Silva
Arquivo
CNV,
00092.002416/2013
-11
Depoimento à CNV
– Damaris Lucena
Arquivo
CNV,
00092.001717/2014
-09
Testemunho
prestado por Mª
Amélia de Almeida
Teles em audiência
pública (CNV +
CEV-SP)
Depoimento à CNV
(relato entregue por
escrito*) – Pedro
Penteado do Prado
Arquivo
CNV,
00092.0001846/201
4-99
Carta de Fanny
Akselrud Seixas à
Comissão de Justiça
e Paz
Testemunho
de
Criméia Schimidt de
Almeida
para
novela Amor e
revolução
Depoimento à CNV
- Rosa Mª Barros
dos Santos
Arquivo
CNV,
00092.001145/2014
-50
Depoimento à CNV
– Márcia Bassetto
Paes
Arquivo
CNV,
00092.001911/2014
-86
Depoimento à CNV
– Flora Strozenberg
Arquivo
CNV,
00092.001019/2014
-03.
Depoimento à CNV
- Helena Pignatari
Werner

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 409

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 409-410

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 410

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 410

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 410-11

s/d

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 411

2011

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 411-12

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 412

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 412

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 412-13

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 413

247

Arquivo
CNV,
00092.001619/2014
-63
Depoimento à CNV
– Ana de Miranda
Batista
Arquivo
CNV,
00092.001016/2014
-61
Depoimento à CNV
– Miguel Gonçalves
Trujillo Filho
Arquivo
CNV,
00092.001718/2014
-45
Trecho do livro
Combate nas trevas
de Jacob Gorender
sobre caso de Mário
Alves de Souza
Vieira
Depoimento à CNV
– Manoel
Conceição Santos
Arquivo CNV,
00092.002450/2013
-88
Carta escrita por
Manoel Conceição
Santos. In:
Apelação 40511, v.
7, p. 2.374
DCXXXIV BNM
Digital
Depoimento à CNV
– Mª Aparecida
Costa
Arquivo CNV,
00092.002323/2013
-89
Depoimento à CNV
– sigiloso
Arquivo CNV,
00092.001159/2014
-73
Depoimento à CNV
– Manoel
Conceição Santos
Arquivo CNV,
00092.002450/2013
-88
Carta da ONU
Declaração
Universal de
Direitos Humanos
Convenção
Americana sobre
Direitos Humanos

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 413

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 413

1987

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 414

1972

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 414

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 414

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p. 415

1945

Conceituaçã
o
Conceituaçã
o

p. 416

Conceituaçã
o

p. 416

1948

1969

p. 416
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Convenção de
Genebra
Tribunal Penal da
Iugoslávia

1975

Tribunal Penal de
Ruanda
Estatuto de Roma

1994

Declaração sobre a
proteção da mulher
e da criança em
estados de
emergência e de
conflito armado
Convenção sobre a
Eliminação de
Todas as Formas de
Discriminação
contra a Mulher
(CEDAW)
Plataforma de Ação
de Viena
Convenção
Interamericana para
Prevenir, Punir e
Erradicar a
Violência contra a
Mulher
Plataforma de Ação
de Pequim
Definição OMS

1974

Depoimento à CNV
– Ana de Miranda
Batista
Depoimento à CNV
– Mª Dalva Leite
Castro de Bonet
Ieda Akselrud
Seixas

2014

Depoimento à CNV
– Rose Nogueira

2013

Trecho do livro Por
que resistir à prisão
de Carlos
Marighella
Tribunal Russel II

1993

1998

Conceituaçã
o
Conceituaçã
o
Conceituaçã
o

Nota de fim nº
46
Nota de fim nº
47, p. 416 p.
417

p. 416-7

1979

Conceituaçã
o

p. 416

1993

Conceituaçã
o
Conceituaçã
o

p. 416

Conceituaçã
o
Conceituaçã
o
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
1
de
experiência/
denúncia

p. 417

Sobre
1
denúncias
(casos
narrados)
Sobre
2
denúncias
(casos
narrados)
Relato
2
de
experiência/
denúncia

p.420

1994

1995
s/d

2014

2014

965

974

Referência à
publicação Direito
à memória e à
verdade
Depoimento à CNV
– Sonia Mª de
Arruda Beltrão

Conceituaçã
o
Conceituaçã
o

007

014

p. 417

p. 418
p. 418

p. 418

p. 418

p. 420

p. 420

p. 420

p. 421
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Depoimento à CNV
- Cristina Moraes
Almeida
Depoimento à CNV
– Rose Nogueira
Depoimento à CNV
– Darci Miyaki

Relato
2
de
experiência/
denúncia
Relato
2
de
experiência/
denúncia
Relato
2
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p. 421

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.423

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.424

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.425

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p.425

2014

Relato
de
experiência/
denúncia

p.426

014

013

013

Depoimento à CNV
– Karen Keilt

2014

Trecho do texto
Continuo sonhando
de Mª Auxiliadora
Lara Barcellos
Depoimento à CNV
- Dermi Azevedo

1976

Depoimento à CNV
– Sigiloso

2014

Trecho extraído de
sustentação oral
feita por Darci
Toshiko Miyaki,
durante o
julgamento de seu
processo na
Comissão de
Anistia, em
9/3/2012
Depoimento à CNV
– Robêni Batista da
Costa
Depoimento à CNV
- Cristina Moraes
Almeida
Depoimento à CNV
– Derlei Catarina de
Luca
Trecho de
Memórias do
esquecimento de
Flavio Tavares
Depoimento – Lia
Zatz

2012

Trecho de
Memórias das
mulheres do exílio.
Relato de Mª do
Carmo Brito
Depoimento à
CNV - Marília
Benevenuto
Chidichimo
Depimento à CNV Roseli Lacreta

1980

2013

2014

2014

2014

1999

2013

p. 422

p.423

p. 423

p.423

p.424

p.424

p. 424

p.425

p.425

p.425
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Depoimento à CNV
– Mª Aparecida
Costa
Depoimento à CNV
– Karen Keilt

2013

Trecho extraído de
relato escrito por
José
Wlademir
Benevenuto e lido
por
sua irmã Marília
Benevenuto
Chidichimo durante
testemunho
prestado por ela à
CNV
Depoimento à CNV
- Ernesto Carlos
Dias do Nascimento
Depoimento à CNV
– Denise Peres
Crispim
Depoimento à CNV
Eva
Teresa
Skazufka
Depoimento à CNV
– Roberta Fernandes
Parreira
Trecho
com
narrativa de Priscila
Arantes
no
documentário
15
fihos
Depoimento à CNV
– Eliane Toscano
Zamikhowsky
Depoimento à CNV
- Eliane Bellini
Rolemberg
Depoimento à CNV
Eduardo
Guimarães
Machado Freire
Depoimento à CNV
– Mª Auxiliadora da
Cunha Arantes
Depoimento à CNV
- Ernesto Dias do
Nascimento
Depoimento à CNV
– Ângela Telma de
Lucena
Depoimento à CNV
– Adilson Lucena

2014

Depoimento à CNV
– Kátia Elisa Pinto

2014

2014

2014

2014

2014

2014

1996

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p. 426

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.428

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.429

Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia
Relato
de
experiência/
denúncia

p.430

p.427

p.427-8

p.428

p.428-9

p.429

p.429

p.429

p.430

p.431

p. 431

p.431

p.431
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Testemunho
prestado por Tessa
Moura Lacerda em
audiência pública
da
Comissão
da Verdade Rubens
Paiva, em 7/5/2013,
São Paulo
Testemunho
prestado por Iara
Xavier Pereira ao
Comitê pela
Verdade, Memória
e Justiça do Distrito
Federal (Comitê da
Verdade – DF), em
audiência pública
realizada em
18/10/2011, em
Brasília

2013

Relato
de
experiência/
denúncia

p.432

2011

Relato
de
experiência/
denúncia

p.432

8) Figura 8 - Cartaz da audiência pública “Verdade e Gênero”

9) Tabela com tópicos Recomendações (Relatório Final CNV)
MEDIDAS INSTITUCIONAIS
1
Reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua
responsabilidade institucional pela ocorrência de graves
violações de direitos humanos durante a ditadura (1964 –
1985)
2
Determinação, pelos órgãos competentes, da
responsabilidade jurídica – criminal, civil e
administrativa – dos agentes públicos que deram causa às
graves violações de direitos humanos ocorridas no
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período investigado pela CNV, afastando, em relação a
esses agentes, a aplicação dos dispositivos concessivos
de anistia inscritos nos artigos da Lei nº 6.683, de 28 de
agosto de 1979, e em outras disposições constitucionais
e legais
3
Proposição, pela administração pública, de medidas
administrativas e judiciais de regresso contra agentes
públicos autores de atos que geraram a condenação do
Estado em decorrência da prática de graves violações de
direitos humanos
4
Proibição da realização de eventos oficiais em
comemoração ao golpe de 1964
5
Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos
de avaliação contínua das Forças Armadas e na área de
segurança pública, de modo a valorizar o conhecimento
sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos
humanos
6
Modificação do conteúdo curricular das academias
militares e policiais, para promoção da democracia e dos
direitos humanos
7
Retificação da anotação da causa de morte no assento de
óbito de pessoas mortas em decorrência de graves
violações de direitos humano
8
Retificação de informações na Rede de Integração
Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e
Fiscalização (Rede Infoseg) e, de forma geral, nos
registros públicos
9
Criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura
10 Desvinculação dos Institutos médicos legais, bem como
dos órgãos de perícia criminal, das secretarias de
segurança pública e das polícias civis
11 Fortalecimento das Defensorias Públicas
12 Dignificação do sistema prisional e do tratamento ao
preso
13 Instituição legal de ouvidorias no sistema penitenciários
e nos órgãos a eles relacionados
14 Fortalecimento de Conselhos da Comunidade para
acompanhamento dos estabelecimentos penais
15 Garantia de atendimento médico e psicossocial
permanente às vítimas de graves violações de direitos
humanos
16 Promoção dos valores democráticos e dos direitos
humanos na educação
17 Apoio à instituição e ao funcionamento de órgão de
proteção e promoção dos direitos humanos
REFORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
18 Revogação da Lei de Segurança Nacional
19 Aperfeiçoamento da legislação brasileira para tipificação
das figuras penais correspondentes aos crimes contra a
humanidade e ao crime de desaparecimento forçado
20 Desmilitarização das polícias militares
21 Extinção da Justiça Militar estadual
22 Exclusão de civis da jurisdição da Justiça Militar federal
23 Supressão, na legislação, de referências discriminatórias
das homossexualidades
24 Alteração da legislação processual penal para eliminação
da figura do auto de resistência à prisão
25 Introdução da audiência de custódia, para prevenção da
prática da tortura e de prisão ilegal
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MEDIDAS DE SEGUIMENTO DAS AÇÕES DA CNV
26 Estabelecimento de órgão permanente com atribuição de
dar seguimento às ações e recomendações da CNV
27 Prosseguimento das atividades voltadas à localização,
identificação e entrega aos familiares ou pessoas
legitimadas, para sepultamento digno, dos restos mortais
dos desaparecidos políticos
28 Preservação da memória das graves violações de direitos
humanos
29 Prosseguimento e fortalecimento da política de
localização e abertura dos arquivos da ditadura militar

10) Tabela de entrevistas realizadas para dissertação
Nome
Álvaro
Okura

James
Green

Maria
Amélia
de
Almeida
Teles

Natacha
Nicaise

Raíssa
Wihby
Ventura
Renan
Honório
Quinalh
a

Comissão
Comissão
Nacional da
Verdade e
Comissão
Estadual da
Verdade de
São
Paulo
Rubens
Paiva
Comissão
Nacional da
Verdade
Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio de
Janeiro
Comissão
Estadual da
Verdade de
São Paulo
Rubens
Paiva
Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio de
Janeiro
Comissão
Nacional da
Verdade
Comissão
Nacional da
Verdade
Comissão
Estadual da
Verdade de
São Paulo
Rubens
Paiva

Função
Pesquisado
r Júnior

Meio
Skype

Data
02/05/17

Autor de
capítulo
temático

Skype

20/09/16

Membro
substituta e
parte da
Comissão
de redação
do
relatório
Pesquisado
ra
Colaborad
ora

Pessoal
mente

15/09/16

Skype

12/10/16

Pesquisado
ra Júnior

Skype

20/01/17

Autor de
capítulo
temático
Membro
substituto,
parte da
Comissão
de redação
do
relatório e
colaborado
r do
relatório

Skype

12/10/16
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Angelo
Apareci
do
Priori

Anselm
o
Machad
o

Derlei
Catarina
de Luca

Ivan
Seixas

Virna
Virgínia
Plastino

Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio de
Janeiro
Comissão
Estadual da
Verdade
Teresa
Urban,
Paraná

Comissão
Estadual da
Verdade
Paulo Stuart
Wright de
Santa
Catarina
Comissão
Estadual da
Verdade
Paulo Stuart
Wright de
Sanata
Catarina
Comissão
Estadual da
Verdade de
São Paulo
Rubens
Paiva

Comissão
Estadual da
Verdade do
Rio de
Janeiro

Pesquisado
r
Colaborad
or
Membro
suplente e
pesquisado
r do GT
Violações
no Campo
e Povos
indígenas
Secretario
Executivo

E-mail

20/04/17

Skype

10/10/16

Membro

Pessoal
mente

10/10/16

Membro
substituto e
pesquisado
r dos
grupos
sobre
repressão
ao
movimento
sindical e
no campo
Secretária
Executiva

Skype

14/09/16

Skype

30/01/17

